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AAN HET VOLK
DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

[waarde landgenooten en bieds-

burgers!

Dit ijoerk^ dat geheel en ülleen bsjlemd is om de i?e-

publiek op te beuren uit hciaren zijoakkm en ver-vat^

kn^ toeftand^ en haar te verheffen tot het hoogst top^

punt van magt en aanzien , voaartoe zy kan geraaken ,

behoort byzonderlyk aan U ^ en word derhalven ook aan
U opgedragen.

Daar thans verfcheidene omflandigheden tl ongerust'»

heii en verlegenheid 'wegens den toeftand van Uw ^a^
derland kumien inboezemen , zal welligt deeze aanvang
U , niet zonder rede , verwondering baaren ; inaar

wy twyfelen niet ^ of deeze verwondtrif^g zal welhaast

in goedkeuring verandereü^ zonaast wy U zullen aan-
getoond hebben welke krachtdaadige middelen U nog ove--

rig zyn om dit heilzaam oogmerk te bereiken. Uwe
verwondering zal des te minder groot zyn , dewyl
reeds de handelingen en gefchriften van een aanzienïyk
getal doorluchtige Staatsvergaderingen , achtenswaer^
dige Regenten en vaderlanalievend'j Burgers U hebhen

voorbereid tot het groot ontwerp i^an eene grondwet»
tige herfielllng , dat wy tJians voor den achtbaareh
Rechterjioel der Notie openleggen.

Reeds zedert langen tyd heeft de vermoogende volks-'

flem zich doen hooren tege^i de noodlottige hi?iderpaa-

/en , die , zo in / et algemeen Bondgemotfchap , ais

in de byzondere Provinciën , den, loop der pubiitke ope-

ratiën vertraagd , en aanleiding tot de tege7iwoordigé
gisting der gemoederen gegeven hebben.

Wanneer , op het voetfpoor van Friesland, welke
Provinc'e allereerst de noodzauklykheid van eene ver-
hetering gezien heeft . Zeeland , en de Erfjladhoi^'
dir het denkbeeld geopperd hebben om eens hidtcn-

* 2 gr-



IV AAN HET VOLK

gen^oone Vergadering te heieggen
, gelyk aan dtê "vm

lóji en 171 7; hebbende Staaten %;an Holland daar^

op zeer ^uoyslyX^ aangemerkt , dat , daar de Hooge Bond'»

genoote?i hunne Souveroiniteit by het aangaan aer Unie
nimmer hebben gemeen gemaakt , het onderzoek der

klagten hetreklyk tot de regeering van de eene of ande-

re Provincie , behoudens de grona^i^etten van den Lan-
de ^ nimmer kan gemaakt noorden tot een ontvoerp der

deliberatie van de gezaamentlyke Bondgenooten^ of der-

ze/ver Gedeputetrden,

Daar nu de Commisfie^ die door Holland voorgefield

^ord^ zich n'et kan inlaaten-'^ dan in zaaken het ge^

heel Bondgenootfchap betreffende^ moet het iverk altoos

envülmaakt blyven , zolang men geen conjèitutioneel

middel idtvind om , ten zelfden tyd , de misbruiken te

verbeteren , die in het Staatsgeflel van ieder der by^

zondere Provinciën 7.yn ingeflopen.

Gelukkiglyk hebben de Staaten van Utrecht reeds hier-

toe den "weg gebaand. Zy Dabben de grootmoedigheid ge*

liad van bet volk daartoe uit te noodigen, Zy hebben

eene Commisfie benoemd om allen de bezwaaren^ en te-

vens de ontwerpen ter verbetering van de Provinciaale

Cónftitutie over te neemen. Zo dit gedenkwaerdig voor-

leeld door de andere Bondgenooten , ieder in zyne Pro^

vincie en volgens zyne byzondere regeeringsform
, ge^

vol^d word , dan kunnen deeze beide Commisfien , te7i

grondflag flrekken tot de allergelukkigfte omwenteling
,

en hit luisterrykst tydftip voor de Republiek,

Het nader reguleeren der Provinciaale Qjiota's in

evenredigheid van de waare vermogens der jjondgenot}-

ten\ de opening van den flaat der Gefieraliteits » kas/e

;

het naauwkeurig onderzoek van den Jtaat van 's Lands

Zeemagt ^ Frontieren^ Magazynen en Arfenaalen^ mits-

gaders van de redresfcn , clie daarin behooren gemaakt te

njcorden^ het zy dan door aan den Kapitein ' Generaal

en Admiraal een' Raad toe te voegen , het zy door eene

lepaaling van het gebruik der Patenten , het zy

door eene reductie der Admiraliteits - Collegien , of door

het vastflellen van een bepaald inkomen, en een vast

Corps Mariniers voor het Zeewezen , en de verbetering

van het befiuur der Overzeefche Bezittingen; zie daar

voorzeker voorwerpen van het uiterst gewigt^ vuelken

in



DER VEREEMCDE NEDERLANDEN. V

in bet algemeen Staatsgcjlel moeten vereffend "Vöordeni

.wanneer men nu nog kier byvoegt de hoofdpunten , die

in dit vjerk , en "wel byzonderlyk die op de bladzyden
3. II. 105. en V, vfi[. IX. X. xi. xii. xiii. xiv. en het xv
Hoofdjlak , 'worden opgegeveii , en eindelyk alles , dat
vastgejield moet worden tot eene duidelyke bepaaiing van
de grenzen der gebiedende en uitvoerende niagt ^ zodani^
dat de laatjie aan de eerjle altoos behoorlyk ondergefchint
blyve ; dan word het aantal en gewigt deezer voor--

werpen nog merklyk vergroot.

Dat dan uit elke Provincie eenigc Gecommitteerden
benoemd worden , voorzien van min of meer bepaalag
magt ^volgens elks Conftitutie y 0^ de zaaken^ welke tot

liet geheel BondgenootJ'chap betreklyk zyn y te regtlen.

Maar zo lang de byzondere Provinciën , zichzelve niet

van alle misbi'uiken in haar eigen befiuur ingejiopen ge-
zuiverd hebben , is immers het herjiel van liet algemeen
beftuur voor onmcoglyk te houden. By voorbeeld , wie
kan ontkennen^ dat de zogenaamde Regeerings -Regle-
menten van Gelderland y Utrecht en Overysfely een' aU
hrgevaarlykften invloed op bet geheel Bondgenoot/chip
gehad hebben? En behalven dat , in welke l^rovinciè'n

zyn toch geene misbruiken te verbeteren? Waar hebben
de inbreuken van eene eenhoofdige of van eene aristocra-

tifche magt een nadeelige invloed niet verfpreid? JVaar
toch zyn de Rechten en Prlvilegiïn des Folks niet
gefchojiden? Waar is het noodlottig zaad van mistrou-
wen en oneenigheid onder alle de klasfen en gmootfchap*
pen der burgery niet gefirooid geworden?

Dat *er dan in elke Provincie ook eene byzondere
Commisjie benoemd worde om de verfcheiden onderwer^
pen van klagten en bezwaaren over te neemen^ en be-
denkingen ter wegneeming van dezeluen op te geeven

;

maar 9 opdat deeze Commisfien geen jnistrouwsji ^ of eeni^

ge nieuwe hinderpaakn moogen doen ontjiaany behoor-
de niet daarby bepaald te worden'^

T. Dat de leden van deeze byzondere Commisfien zou-
den benoemd voorden door het volk op alk plaatfcn^ da..r

het benoemen der Rtge.nten onmiddelyk by het volk be-

rust ; en dat in andere plaatfen , daar men zwaam
rigbeid zou maaken zulks toe te jlaan , bet-
zelve ten minjie bet recht zou hebben van zoveel
Gecommitteerdm uit deszelfs midden te benoemen, als

3 7.y'



Vt AAN Hr^T VOLK

%y7ie Reprefentanten uit hunne vergadering zouden ge-
kozen Ju'bbcn, en dat beider vereenigde toefiennning vol^

Jlrekt zou modig zyn om een bejiuit uit te maahn.
Te Utrecht tegint men deeze J'chikkïng "can dag

tot dag meer naby te komen, Tuen de Btirgery aldaar
zich genoodzaakt beeft gezien om Geconjiitueerden uit

baar midden te kiezen^ heeft' men beguiinen te bemer-
ken ^ dat Tiien in dit geval niets gegronds kon uitvoeren

zonder de medewerking van het volk,
'

2. Dat 9 fchom alleen de Gecommitteerden van die

plaatfen^ 'vcelke eenigen invloed in de publieke regeering

hebben^ zouden moogen flcmmen in deeze Commisfiè'n ,

7nen echter die van alle andere plaat/en en ftandén , wel-
ke zulks zouden vo; deren ^ daarby zou toelaaien^ maar
dat deeze niet dan eene advilcerende Jtem zouden heb-

hen, tot den tyd toe\ dat zy ^ door het verkrygen van
bet Recht van Repre/entantjchap , eetie delibcraiive Jtem
%oudtn hebben bekomen.

3. Dut deeze P'ergaderingen ?iiet langer zouden
moogen zitten dan diie , of vier maanden , en niet

fcheiden zonder een Ontwerp van Regeering opge-

geven te hebben , eensdeels ; om de burgers hunne
pligten en hunne rechten te doen kennen , en ander-
deels om aan d'e andere Bondgenocten gelegenheid te

geeven om te onderzoeken , of in de afzonderlyke Pro^
tinciaaU' Conjtitutien ook iets gevonden zvord, dat voor
hunne eigene vrybeid gevaarlyk kan zyn^ en om hen
tyd te laaten om in zulk een geval daartegen repre-

fentatien te doen , o/, zo dit met mogt baaten, om daar-*

tegen wettige hehoedmiddelen in het werk te jlellen.

Moet 7nen niet algemeen bekennen , dat deeze hau'
delwyze ten uiterjte wettig zou zyn? Wie kan ont->

Kennen^ dat de byxondcre Staats collegiën bet recht heb-

be^i om zodanige Commisfien aan te jiellen ? Wie kan
ontkennen dat , ingevalle deeze zich daartoe weinig ge-
negen mogten toonen , het volk het recht zon Ijehben'

cm zulks door behcorlyke en gewettigde nquesten te ei-

fthen en te vorderen 1

Misfchien zou het niet onnuttig zyn^ dat eene Com-
Viisfie tan dien aart voor het ge)ieel Bondg^enootfchap

^

of zulke üfzvnderlyke Commisfiè'n voor elke Provincie om
6e zes of ogt jaaren op nieuw vergaderden. Zelfs zoit

men een bepaa.d tydjtip van hyeenkomst voor dezelve

kun*
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lunhen vastfie/len , op hefvodk zy 'voljirekt zouden moe^
ten vergaderen , zonder eenige voorafgaande aanzeg"
ging , zo niet dn dringendheid van voorkomende orajian--

digbeden eene buitentyd/cbe byè'enkomst vorderde. De
hiUtengewoone Commisjien zouden y by voorbeeld^ kunnen
geopend njoorden door de volgende voorjhellingi Of 'er

oolv eenige nieuwigheden zyn ingeÜopcn in de punten

,

die naar het laatstvoorledcn ontvvej-p zyn vastgelteld *?

lin of daarin ook eenige nieuwe fchikkuig zou moeten
gemaakt worden?
Dus zou bet Kunstwerkting van den Staat het voor'

deel genieten van op geregelde tyden weder opgewonden
te worden» Dus zou men zich kunnen wdcnten voor
den groven mis/lag van die onbekwaa^ne Wetgeevers ^

die y door bet injtellen van onbedacbte eeden aan de

Regeerders de magt beneemen om een ongevoelig en dage-
ïyks toeneemend verval te berjtellen. Dus zou men vol"

doen aan de pligten voorge/cbreve Ji in de ip , 20 ,
2J , 671 f22 Artikelen der Unie van Utrecbt ^ en in ver-
fcheidene Refolutim van byzondere Staatsvergaderingen

,

waarby aan den Staat bet recbt van verbetering word
toegekend ; van welk recht zy zich ook by verjcbeldene

gelegenbeden bediend heeft , gelyk uit veele voorbeeU
den blykbaar is,

Offcboon nu door bet invoeren van dit middel ^ de
gedaane eeden ter handbaaving van bet ontzag ^ dat
men aan de vastgefielde conjtitutie verfcbuldigd is ,

Jleents voor een' bepaalden tyd eene verbindende kracbt
zouden bsbben^ zyn 'er ecbtet^ fundamenteele wetten^
die geene verandering kunnen lyden; dus zouden deeze

verfcbeid^ne vergaderingen fteeds verpligt zyn^ de reeb-
len der burgeren , d^. republikeinfcbe vrybeid en ds
Souvereiniteit van elke l-'rovincie enz, ^ te etrhiedigen»

A'Jaar aan bet gebouw^ dit op deezen grondflag ?noec

worden opgerecht^ ku?inen verfcbeidene gedaa?iten gege*
ven worden, Deeze gedaanten zyn onderworpen aan
verbderirig en verergering , en dus kan dit alles geen
voorwerp ^an die volftrekte en altoosduurtnde vsrbmd-
tems zyn , welke ruen aan de fundamemeele wetten
verfcbuldigd is, en van welke het volk zich niet kan
ontfiaan ^ zo bet niet verlangt naar de ontbinding van
den Staot y en naar zyn' ergtn ondergang^ dac niet te

denken is. Hierdoor zenden , wanneer In de eerfle
* 4 ve,"



VIII AAN HET VOLK

vergaderingtn punten mogten 'voorkomen , die de al'

gemeens goedkeuring niet wegdroegen , de a7idersgezin^

den zich altoos moogen vleijen met de billyh hoop

van hun gevoelen in eene volgende vergadering, te zien

zegepraalen 'y en dit vertrouwwen alleen zou genoeg zyn

om de wel te floppen van die verdeeldheden^ welke de

pesten zyn van eene Republiek» Hierdoor zouden dee^

ze Gecommitteerden^ wanneer ben de tyd ontbrak om
alles af te doen , alle netelige of duistere zaaken ,

' welket

opheldering eene langiuuriger overweeging noodig heeft ,

tot eene volgende vergadering kunnen uitftellen.

Men kan geen geloof Jlaan aan die propheeten des

ongeluks 5 die vermaak jcbeppen in een akelig vooruit'

zicht aan te kondigen , als of de Republiek den kring ,

lh7ar door de wetten der Natuur voorge/cbreven , reeds

doorlooptn had* Schoon alle Staaten eenmaal moetefi

ondergaan, kan en moet echter elke Staat, zoveel moog-

lyk is y naar de onverganglykheid trachten. Een Li-

cbaam van Staat is , even gelyk een natuurlyk lichaam ,

c?ibetvcistbaar blootgefleld aan hevige beweegingen, die

hetzelve fchokken , en aan langwylige kwaaien , die het

doen kwynen. De geftadige werking verfiyt zyne dryf-

veeren ; de rust doet die ver/lappen , eri de twist kan

die verbreeken*^ maar niet één van deeze toevallen is

doodlyk. Men heeft fommige Natiën zich na de ver-

fchriklykfte vallen weder zien opbeuren , zich na de hag'

lykfle bejlisfingspmiten herftellen uit dewanhoopigfte om-

jtandighedcn , en haar zien herleeven met verdubbelde

krachten en fterker vermogens dan ooit te vooren, Laaten

wy ons gewennen de tegenfpoeden der Volken te befchoii-

wen oAs kas tydingen , waarmede de Opperjle Regeerder

der IVaereld dtn voortgang der ondeugden flraft', maar

ook van den anderen kant hunnen voorfpoed als de be-

iooning ^ welke hy aan het betracJiten der deugd gehecht

heeft. Laaten wy met onze Conjlitntie ook onze zeden

verbeteren. Dan zal de Majefieit des Volks weder ze-

gepraalen, de Staat zich weder opbeuren , en zyn$

vcrftrooide leden z eb weder vereenigen. Het groot Ge-

bouw dn Unie, dat, op eeii" zandgrond gebouwd zyii-

de , aan alle kanten wegzinkt , zal een'' vasten grond-

Jiag verkrygeri ; en uit den fchoot der algemeene deugd-

zaomheid zullen de moed, de nayver , de nyverhe d en

de vaderlandsliefde, en met deeze goede hoedanigbeden

o on
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tok de oude eer en magt der Republiek herboren 'worden,
''^

hierdoor lullen die Provinciën y 'Welke door eene Uit'^

heewfcl.e Magt eenmaal van het Bondgenootfchap df^

gejdieurd ge^vee^t zynde , hy haare nzederaannetming

z'eele inbreuken in hcare LonjUtutien hebben moeten on-

dergaan , hcöp krygen om die 'loeder herjicld. te zien;

en zy » die zich moesten uitputten om aandeelen in dé

gemeenc lasten op te brengen^ 'welkefi laare kra-chten

te boven gaan , zullen iuiün ingtzetenen van dtcn

drukkenden last kunnen ontheffen. Allen de Leden
van het Siaatsbejluur eene gelyke vryheid verkryge7ide

ral n^ets hunne eensgezindheid kuiwen Jtooren, Z. X).

Boogh.eid ^ de Erfjtadhoiider .,
Kapitein- Generaal en

jldriiiraal zal niet meer blootgefteld zyn aan die onaan-

genaame en verdrictelyke aanvallen , <waarvün Ity ze*

aert liet begin deezer onrustige tyde?i byzonderly< het

voorwerp is gtvoeest, Hy zal erkennen ^ dat men in

een haglyken tyd, om Zyn Huis groot te maaken , ds.

Lonjiitiitie beeft verlinkt , en bet Hoog Gezag , dat

niet zonder gevaar aan de nzettige Regeerders des Lands
kan Ontnomen worden^ heeft krachteloos gemaakt. Hy
zal erkennen , dat by noodwendig ofjland moet doen van
veele noniinatien., ciewyl over alle dezelve behoorlyk te

hefchikken het vermogen van één'' enkelen mensch verre

te boven gaat; vooral wanneer hy bezeft^ dat hy ^ tot

zy?i* wettige7i en cmftitutioneelen invloed bepaald., aan
liet 'Vaderland veele wezentlyke voordeehn kan toebren-

gen , en langs dien weg in het bezit komen van den

dierbaarften en bekoorlykjien fchat voor een edel e7i

gevoelig hart , te': weeten de achtivig en de liefde van
een vky volk (*J.

/? y hadden voorgenomen om onder het opgeeven der

middelen., die ons nog overig zyn om den ondergang

^

die ons cre'gt ., voor te komen ^ ook ter hehoorlyke plaats

te handelen over het gewigtig onderwerp van de Na-
tionaale Verdeediging; toen zich eenklaps een ülgemee^

ne wapenkreet docr onze Laruïen deed hooren. Een
beerscb-

(*) Zie Onpartydige Overvveegingcn van de Tegenwoordige

ümltaudigUcdcu van een Rottcrdanimer Miadz, 37, 40.

* 5



S: AAN HET VOLK

heerschzuchtig Nabuur zich veel hatende voorjlaan vcin

onze verregaande toegeefiykheicf> in den loorlgen oorlog

gebleken i en misbruiK iiiaakende van het voordeel van
een Land , voelks bezit hy enkel aan onze belangioosheid

dank wyten moet ^ beeft onUmgs zyne beleed'gingen ten

hoogften top gevoerd ^^ door van zynen Hoogen Keizerly»

ken Tbroon te verklaaren , dat by de Tradiaaten verr

breekt^ waarop de grondjlagen van onze politieke on-

afiianglykbeid gevestigd zyn , en wat}riiit de bronnen

van 0715 nationaal beftaan grootendeels voortvloeijen.

Dit toeval noodzaakt ons om defcliikking der onder voer"

pen, die wy nog moeten overwsegeii^ te veranderen

,

en ons te haasten om daaruit eenige aanmerkingen

aan te baale7i , welke ons in de tegenwoordige omjiun-

digbcden zeer gewigtig voorkomen. Wy zullen onze

gedachten des te vrymoediger mededeelen , omdat reeds

alle Staatsvergaderingen ons den weg hebben gebaand;

en omdat bet ontwerp om allen de inwoonders te wapt'

nen tegen de aanvallen van buiten een middel kan

worden om de vrybeid van binnen weder te krygen»

Daar is geen Land op den aardbodem , dat , met bulp

van een goed militair fystema , zulke groote voordeelen

l'czit om zich te verdeedigen tegen eene veel jlerker over^

magt van vyanden dan bet onze» Dit is eene onbetwist»

haare waarheid , welke onze beroemde c o e h o o R n , en^

met hem^ de beste Ingenieurs hebben toegejiemd. Ons.

Land is zodanig doorfneden met rivieren , meeren , graf"

ten en moerasjen; wy kunnen den vyand zo gemakhk
afj'nyden door middel van overflroo7ningen ; onze voor-

vaderen hebben de plaatftn y die best gejchikt zyn tot or.-

ze befcherming met zoveel wijsheid en goed geluk ver?'

fierki ; dat , wanneer dit jiuk met verjiand en door*

zicht behandeld word^ eene hand vol volks op zeer vee*

I2 plaatjèn een geheel leger kan afweeren. Men vioet

ïioopen en vertrouwen^ dat de wyze voorzorg van ori-

%e Hcoge Overheden ter fpoedige herflelling van dit zo

gewigtig punt der Landsverdeed:ging , van ec?i ge-

lukkig gs'Oölg mooge zyn. Maar daar zyn neg andere

niet minder gewigtige en niet minder wezentlyke behoed»

mddelen om uit deeze verbeteringen nut te trekken.

Het is niet genoeg deeze' voordeelige posteri in den bes-

ten Jiciat van tegenweer te brengen; wy moeten 'ook

aan alle kanten getrouwe manfcbnppcn hebhen 5 die
''

kun^-



DER VEREÊNIGDE NEDERLANDEIn, X!

hincUg güiioeg zyn om tan gelegen' tyd 'van deeze voor'

deelen gebruik te maaken , en tevens iiioeds genoeg om ,

tonder zich te ontzetten, de toebereidjelen varL verwoei'

ting en dood Vi^or hunne oogen te zien,

Het thans gebruiklyk fystema van oorlogen put de

Staaten uit door i}rukkencle onkosten; het mat de legers

af door al te lange togten ; het geeft den vyand tyd

óm by verrasfing onver'wacbts invallen te doen. 3len

zou op de fr<j7itieren vetlecr legers dan bezettingen noo-

dig hebben om denzelven af ie vceeren. Eer onze icyd

én zyd verfirooide iroepen op dé aangevallene plaats

byeen gerukt zyn ^ hebben de Jchrik , de akeligheid en

de verwoesting reeds Jnelle en verjchriklyke voortgai:*

gen gemaakt. Op deeze voys hebl^en de vereenigde Fran*

fche , Munfierfche en Engel]che Magten zich een dooriogt

gebaand in ons Land , ciaar de troepen van het rnoeci'g

Caftili'én zo dikivyls te vergeefs getracht hebben ^'edcr»

iii
*

te dringTn: Öm tegen dergelyke overjlroomingen al^

toos van eene noodige bedyking voorzien te zyn^ volst

de Unie van Utrecht geen beter middel uit te denken

dan de geheeld Natie tot den vcapenhandd bekwaam
te maaken.
Dat dan elke Stad of DistriB 5 naarmaat e van da

nitgejlrektheid en bevolking , volgens deeze fundamenteels

wet ^ eene of meer Cumpagjuè'n, of Regimenten oprechte.

Dat elke Provincie een leger op de been brenge ^ en zc^

kere plaatJen van byeenkomst bepaale ^ daar ieder inge-

zeten op het fteekeii der tronipet of het luiden der alarni'^

klok ver/chyne?i moet. Dan zouden de vyanden aan allé

boekeneen' tegenjtand ontmoeten y die des te hardnekki»

gcr zyn zou ^ omdat ^3^ te doen zouden hebbe?i met lie^

den , die den aart van het Land kennen , en die door

de lèvendigfte en Jlerkjle beweegredenen tot deszelfs ver*

deediging worden aangejpoord,

Liaten wy zelfs ee7is onderjiellen ^ dat de vyand zyne
gebeele magt byëentrok, om 'op eene enkele plaats door

ie breeken y en dat men dus bet hoofd zon moeten bie-

den aan een geheel leger , dat in het hart van het

Land zoil zoeken te dringen.

Men begroot de: volkrykheïd van ons Land op vyf^
en- twintig ' honderd "duizend menfchen ; Jommigen be.

grootcn die zelff op drie millioenen. De mannólyke irh

WGonders van agttien tot zestig- jaaren oud ^' maaken
voor



tlt ^AN HET VOLK

*üoor,bet minst een vyfde gedeelte imn deeze hevolking
uit ; dus zouden wy ^tusfcben de vyf- en zeJjouAerdf
duizend ingezetenen 'in ons Land hebben , in flaat o<ii

de wapenen te voeren, Laaten wy nu^ om alle mis*
rekening %'oor te komen, voor de zeevaart, den reizen"

den handel
, godsdienjlige gevoelens , of bedieningen , en

andere toevallige omjtaudigbeden , drie vierde deeUn van
dit getal aftrekken', dan zullen wy nog honderd- vyftig
duizend mannen ter vcrdeediging van bit Land over^

houden»

Laat elke krygscompagnie bejlaan uit honderd-vyftig
mannen , uitgezonderd die van Amflerdam , welke men

,

hy voorbeeld, tot vyf- of ze:honderd zou kunnen bren-

gen, Laaten deeze honderdvyftig mannen in drie klas-

Jen verdeeld worden , en deeze wederom door het lot in

de eerjte , tweede , en derde klasfe. Laat dan elkei

klasfe op baare beurt te veld trekken. Dan zullen «a^
altoos vyftigduizend mannen i?i de wapenen hebben ,

ge-

reed om] andere vyftigduizend by te ftaan , lot welk
getal men de fiaande troepen in tyd van nood zou kun-
nen brengen. Laat men by deeze honderdduizend man^
nsn nog rekenen de braave vrywilligers , óie

, fchoon door

bet lot niet benoemd zynde om den kryg te volgen, het

zich echter eene eer zouden rekenen , afzonderlyke corpfen

iiit te maaken. Laat men hier nog byvoegen, dat vee-

len , die in den eerften veldtogt gebruikt zyn geweest ,

gelegenheid zouden hebben om, by fubflitutie , hunne be-

drevenheid ook in volgende veldtogten te toonen. Laat
men dan nog eindelyk onderjïellen , dat men by eene

gewigtige gelegenheid ook de tweede en derde klasfen ten

gelyken tyd zou kunnen in de wapenen brengen, om den

vyand van alle kanten in te fuiten , en de roemryke

tooneelen van Meudon , Ticonderoga , en Tork - Town
cp den Nederlandfchen bodem ie vertoomn ; en laat

men dan na dit alles oordeelen ^ of ons hulp cnthree-

ken zal.

Laat men vervolgens overweegen, dat deeze troepen

de uitfpoorige handgeldcn zonnen uitwinnen en zelfs gce-

ne maandgelden trekken, dan alleen wanneer 2.3? van
hunne dagelykfche broodwinningen zouden afgeroepen

worden om te veld te trekken , of den noodigen krygsar-^

heid te verrichten ; dat zelfs degeenen , die voor bun eigen

onderhoud konden zorgen geheel geen geld zouden trekken

,

en
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in dat men in liet minst niet mor "wegloopen zou behoeven

te 'creezeu'^ en laat men da?i oordeelen^ welk eene vev»
ligting y en <vcelk een vourdeel dit aan den Staat zou
toebrengen.

Het zal niet modig zyn te zeggen^ dat lieden^ die door

dringende redenen genoodzaakt zyn thuis te blyven^ an-
deren in hn7itie plaats zouden moogen zenden» Ook beboet

ven ^y niet biet by te voegsn , dat ryke lieden , die zsU
venniet te veld zonden njcillen trekken ^ naarmaate van
de grootheid van hunne rykdommen en huisgezinnen de

henoodigde manfchappen zouden leveren , en dat de ivape*^

nen en bagageen ten koste van derzelver Steden of DiS'
tri kten zouden kunnen komen*

De Staat zou voorzeker altoos eenige Regimenten op de

been moeten houden ^ die meerder of minder talryk zouden

Z};», naarmaate van de omftandigheden ^ en die men 't

zy voor garnifoenen , 't zy als zoveel bevceegbaare vestin--

gen zou kunnen vervoeren van de eene post naar de ande-^

re y vjanneer de nood zulks zou vereifcben. H'^unneer de

zucht tot den ^wapenhandel en de loflyke nayver om daarin

uit te munten eenmaal gevestigd z^n, zou bet ons dan
onthreeken aan dappere mannen , die het zich eene eer

zouden rekenen in deeze edele compagniën opgetekend te

ivorden ?

Zouden wy dan nog langer gedoemd zyn om of te ban-

gen van vreemde Vorjlen om Troepen van hen te beko»

men ? Zou men dan geen middel kunnen vinden om zoveel

Nationaale Regi?nenten op de been te brengen , als men
zou noodig hebben?

Laaten Jlechts allen , die in den dienst hebben uitge-

mu7it , verzekering krygen van beloond en bevorderd te

zullen 'worden. Laat de Jiaat van gemeen krygsman
veredeld en aangemoedigd vcorden , door de injlellingy

dat men als zodanig zal moeten gediend hebten , 2:0 men
tot booger krygsampten ^wil bevorderd worden, Laaten ,

na bekomen ontjiag, of na een* dienst van zekereri be»

paalden tyd , degeenen , die hun leven aan het Vader-*

land toegewydy of dat voor hetzelve blootgefleld hebben^

verzekerd kunnen zyn van een middel van hejtaan; hetzy

dan door hen ht burgerjchap en de toelaating in eenig

gild te fcbenken , of door hen in deeze of geene klei-

ns bedieningen de voorkeur te geeven^ of eindelyk door

prysbelooningen met bet eigendom van nog ledigleggende

laiv-
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landen^ die zy zouden binnen bebouwen ; en zou in:^^

zich dan kunnen verbeelden , dat w\ nog gebrek aan

nationaal krygsvolk zouien pebbenf. Zou niet het volk

uit die de Provinciën en nabuurige landen
,
in menige

te komen toevloeijenl Zou zelfs, onze vyand ons niet

daarvan voorzien , en zou iiiet zyn eigen land. door dat

verloop zwakker worden ? Zouden alsdan de Zee- en

Landdienst ons niet lieden opleveren , die de kleine be.'

dieningen naar bchooren zouden kunnen (vcaarneenien j x^e»

iijoyl zy niet meer uiz bet hierendaar byeengeraapt Jcbüim

van allerbande Natiën zouden bejiaanl

Welk oprecbt J^aderlander zou bet niet tot vergeiioe»

ging flrekken , wanneer hy , in Jcbuiten , tolhuizen , of

publieke gebouwen komende^ het befluur over dezelven ge-

geven zag aan lieden , die op de Doggersbank verminkt

waren geworden , Jcboon zy anders ook vreemdelingen

waren y daar by nu een misnoegen in zyn hart gevoelt,^

wanneer by in de verwaande en tevens flaafjcb-i manie-

ren dergeenefi , die thans het opzicht daarover hebben ,

fiog de fpreekende overblyffelen ziet van de knecbtelyke

dienstbaarheid , welke hen daartoe verheven beeft ?

Zo wy voordeel willen genieten van de landen , die

hy ons nog onbebouwd liggen , vau de meeren en moeras»

fen ^ die nog niet drooggc-maakt zyiiy en van de manU'

fatluuren en fabrieken^ die weder verlevendigdmoettn

worden; dan zullen wy nimmer te veel volk naar onze

Landen kunnen trekken.

Zullen lü}; alsdan nog genoodzaakt zyn om lastige fub"

Jidie • tra^adten met cie nabuurige F'orjien aan te g.ian ?

Zullen wy nog verder hunne hebzucht moeten ten dienst

liaan , en hunne troepen langer onderhouden , dan wy
die noodig hebben"^ Zal men aan hunne ingebeelde ihog-r

beid nos: langer grievende eerbewyzingen moeten laateu

doen? Zuile%i wy dan nog gencnazaakt zyn om aanzvlke

Vorsten zelven , wanneer wy hen langen tyd als Star-

Officiers ten duurfte betaald hebben in tyden van vreede

om niets te doen , 'hun afjcbeid toe te Jiaan , wanveer het

'er op aankomt om den Staat va?i dienst te zyn ?

En , zo het ter aanmoediging van den nayver der na*

tionaale krygslieden , of om andere redenen^ al eens vol-

Jlrekt noodig of nuttig was , eenige vreemde Regimentert

in dienst te houden , zouden tü}? daii niet zoaanigen be^

booren te kiezen^ welker landsregeering nwcst overeenkom-r
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fl'ig met de o?ize ? De Zwltfers kunjien ons dit '(wor-

deel ver/chaffen. Onder ben worden geene Prinjen cf
yorsten y die den krygs - dienst kunnen i^aarneéinen

^

en zelfs maar eenige 'wsinige Baronnen gevofiden, Zy
zyn daarenboven uitmuntende krygslieden. Het is de zaak.

van hunne Landsregeerders hen te doen dienen onder

een vry volk , vamvaar hunne officieren en foldaaten

geene vooroordeelen of gewoonten in hunne Cantons kun»
nen terug brengen , die Jlryden met de vrye denk^
wyze en zeden, welke aan de Zwitjerfcbs Corjlitutie

moeten eigen zyn.

Wy bevinden ons thans genoegzaam in hetzelfde ge*
val , waarin de Staaten van Noord - America onlangs
geweest zyn. De Keizer is verpligt ^ even gelyk de En-
gelfcben geweest zyn, den oorlog te voeren verre van
zyne voornaamfle bezittingen. Het overvoeren van troe»

pen en krygsbehoeften van Weenen Tiaar de Nederlanden
is, zo niet moeijelyker en kostbaarder , ten mijifle even
moeijelyk en kostbaar als uit Engeland iiaar Noord'
America, De Landen van de Staaten - Generaal zyn
veel beter gefcbikt ter verdeediging dan die der Veiee»
nigde Staaten , en de Jtaat van hunne geldmiddelen en
bevolking is veel bloeijender,

Laaten, wy dan , om met deeze gelykbeid van om^
ftandigheden ons voordeel te doen , bet voetfpoor der

Americaanen volgen , die , in hun geval , onze f^oorva-^

deren ten voorbeeld g^fiomen hebbe?i» Laat de geheelè

Republiek eene legerplaats vertoonen, Laaten allen ds

inwoo?iders zich gewennen aan de wapenen , die ter ver^
deediging van het f^aderland moeten jlrekken, Laaten
%}> vermaak fcheppen , en eer ftellen in den arbeid , die

den vyand den toegang in ons Land bezwaarlyk moet
mciaken^ en in die krygsoefeningen , door welke zy hem
vioeten terug dryven, Laaten zy loopgraven delven , en
batteryen opwerpen. Laaten zy de wapetioefeningen met
vaardigheid en naauwkeurigbeid leeren verrichten, Laa-
ten de ingefchreven manfchappen zich

,
gelyk in Zvuït-

ferland , op de Zon- en Feestdagen in de krygskiinst

oefenen , eerst by Corporaalfcbappen , vervolgens "by Com'
pagniè'n , en eindelyk by gebeele Regimenten , tot dat zy
ten minfle eens in het jaar kleine campementen kunnen
formeeren , waarin allen de manoeuvres verricht worden ,
welk^ de plaatfelyh tadique kan vorderen, Laaten wy

ons
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ons trachten te cücrtziigen van die gevjigtige waarbetu

'Uüelke Graaf Mcmrits van Saxen in zyiw Reverics aa'f^

de nakomelingjchap heeft nagelaten : Dut een kleine Staat

onniooglyk zynè vryheid kan bevvaaren, zo niet allen

deszelis inwoonders in flaat zyn om hun Vaderland

te verdeedigen.

JVy bezitten goud , dat dndere Natiën ons misgunnen^

Maar y hoe zullen wy dat bewaareJt^ wanneer apy het

ilaal niet even goed als %y weeten te handelen P —
ff^y kunnen naaircütyks ademen onder den drukkenden last

der fchattingen , die den nayver uithlusfchm. Op wel-

ke andere wyze zullen wy het volk ontlasten ^ en de

nyverbeid weder doen opwakkeren , da7i door injl.elllngen
^

die het onderhouden van eene talryke en kosthaare leger»

magt onnoodig maaken? — Onze zeden worden ver*

*üüyfd en bedorven, Hoe zullen wy die ziels» en li»

chaamskrachten wederkrygen , welke het onderfcheidend

kenmerk van een vry volk behooren te zyn ^ hoe anders

dan door zodanige oefeningen ^ die de ziel veredelen^ en

het lichaam gehard maaken? — Men dryft thans de7i

fpot met de plegtigfte trad;aaten; men verbreekt de al-

lergeheiligdfle VtrbindtenisJen; men zegt ons ^ dat het

Recht van den Jierkjten thans het Recht der Natuur ge-

wordeji iL Wel nu, laaten wy ons dan ook van dat

Recht bedienen 3 en , voor het minst op onzen bodem

trachten de fterkjlen te zyn^

Is 'er wel een aiider middel om voordeel te trekken uit

de krygsoperatien , wanneer de oorlog voortgang heeft ; of

om onze zaak kracht by te zetten , wanneer men tot

eene onderhandeli?ig mogt komenl Is 'er wel een ander

middel om Frankryk in ons bondgenootfchap bela^ig te

doen ftelleny dan ons zodanig te verjierken ^ dat wy in

(laat zyn , 0772 , wanneer de nood het vereischt , aan dat

Ryk eene wederkeerige hulp te verleenen , zonder dat

wy van zyne of onze vyanden iets te vretzen hebben ?

Js 'er eindelyk wel een ander middel over om ons te

hevryden van de gevaarlykheid van geduiirig in ver^

derflyke oorlogen ingewikkeld te worden, dan de Zwit-

fcrs na te volgen ^ die met dat fystema altoos in vreede

keven ? Is 'er wel een beter middel om onze geldmiddelen

te kutinen gebruiken tot onzen Zeedienst , ingevalle wy
eens weder van dien kant in gevaar mogten komen ?

iVy zullen deeze bedenkingen in ons werk uitvoeriger

ont'
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gnt'vnu'wefï, Intutfchen kaniien wy met ,nalaatm bier

by te voegen^ dat wylen'de Baron van der capel-»
LEN TOT DENPoii 6611 'zeef levendig deeijiam in

ons Ontiicerp , tot heföoelk. Hy ons vtTjcbddene aan*

merhngen bad medegedeeld, Hy hefcbowvóde b^t als

iiet ecnig middel om de tegennjcoordige gisting der ge^

moederen een' vasten grond. te. geeven. . Hy . 7h,eTkx& het

aan als eene geloofsleuze , volgens "welke men eene alge"

meene vereeniging zou kunnen aangaan , waardoor da

verfcheidene "^-politieke F'ergaderingen van den Staat , en

allen de ingezetenen ~%icb zmulen nxetbUiden mn elkande»

ren met alk hunne kracbten te onderjleujmi en hy te

Jiaan jegens' "en tegen allen y tot'bandJyatmng of lüe-

dervsrkryging van bimne reebten en privileg'en , zö

afzonderlyke als gemeene. Zo deeze onivaardeerhaars

Min^ ved te vrosg aan ons en aan,bet geheel P^ader»

laiid' ontrukt ^ nog had moogen leevejt ^ zouden *ivy vitI'

trent de uitvoering van dit ons Ontwerp -ininder bi on»

zekerheid geweest zyn^ en meer vertrouwen hebben dur*

ven Jiellen in den goeden uit/lag. van de beilzaame-pog'

merken, welken wy in betzelvs bedoeld hebben, ,,, ,

Door onderlinge verhindtenisfen alleen hebben wy ds

HderJ'cbappy van Spanjen allereerst aan bet wanïelèn
gebragt ; door onderlinge verhindtenisfen hebben wy die

verbroken. Dus kunnen wy ons ook niet dan door ee72è

nieuwe verbindtenis redden uit bet bederf , waarin wy
binnenslands gedompeld zyn , en idt bet ge^vaar , dat:

ons van buiten over het hoofd hangt. Zodanige ver-i

'hindtenis/en tot eene Grondwettige liev(\Q\[ing zotiden

voor ieder lid op zich zelf enkel Jirekken tot eene vsrplig»

ting om alle derzelver grondjlellingen in het algemeewte
helpen bandhaa'ven , (^echter behoudens die punten^ wel-
ken een ieder voor zich daarvan zou willen uitzonderen)

en om daartoe, aan de andere Medeleden allen mooghken
hyfiand te verkenen. Schoon de mderfchryving zou moo'
gen gefchieden uit naam van een geheel CoUegi'e of 'Ge'-

fiootjcbap , zou dezelve echter ook vryjtaan aan ieder

inwoonder afzonderlyk , die in dèeze f^aderlafidfchi ver-
bindtenis zou willen deel neemen.

Eer <wy bier een einde mddke?i^ zullen wy iiog aanifier*

ken 5 dat , zo 'er eenige J'chikkingen in dit onï ontijoerp

viogten gevonden worden , die Jirydig zyn met de ge-

neigdheid of mt de belangen van eenige perjmun ni* '

'

het
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bet byzonder ^ 23» hedaardelyk hebooren te omrweegen^
éér zy zich daartegen aankanten , of *er . wel een an*
der middel is om de Republiek te redden uit baaren ge*-

vaarlyken toejland , waar in 23; zicb bevind , en om
voor benzelven die voordeelen te behouden , welken z;y

zouden verliezen met bet verlies '^jan de Staats * On"
afbanglykbeid en van de Republikeinfcbe Regeeringsform.

De Opstellers.

A A N W Y Z I N G

DER

VoO O R N A A M S T E^ Z AA K E N,

E E R S T E H o o F D S T U K.

Gevaarlyke toestand van de republiek.
l. Verbeterde Misbruiken.

II. Zaaken , die te herftellen zyn.

III. Gunftige tyd voor eene Herllelliiig:.

TWEEDE HOOFDSTUK.
G E W ICT VAN ElINE WAARE KEPUBLIKEINSCHE

R E G E E R I N G.

I. Voortrcflykheid van een Bondgcnootfchaplyk Gemeenebest.

• JI. Het gevvigt eener ^ Republikeinfche Regecring uit de gefield'

heid van het Land.

IIÏ. Het g€wigt eener waare Republikeinfcbe Regeefing uit de

betrekkingen op andere Mogendheden.

IV. Oorzaaken van onze opkomst en verval.

DERDE HOOFDSTUK.
OORSPRONGLYKE RECHTEN DES VOLKS H^DEVE»,-'

EENIGDE NEDERLANDEN. ^

I. Oorfprong der Burgerlyke Regecring.

IL Onderfcheidene Regeerings - formen.

III. De waare grondflag van alle Rcgecringsformen.

iV. Gevoelens van onze beroemdfte Rechtsgeleerden.

V. Bewyzen uit de aloude Staatsgefteldheid en Gefchiede-

nisfen ontleend.

VL Aloude vryheid van Friesland, Groningerland en Drenthe?.

VU. AI.
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Vil. Aloude Vrvhcitl van Westfriesland. :, , , s,-/:,,-» t-

yijl. Aloude Vryheid van Hollanfi , /e<ïland , enx» > '„,| ,, .

,-^X., Aloude Vryhei^ vtiu^ Gelderlan^t .

'

X. Aloude Vryheid van Utrecht, eflrOvfrysCel,,
- -,fo^ "•/

- Xi. Staat der Verecuigde Provinciëa, pa^jT' d^jiVojrf^p^j.yiit het

Huis van Bourgondiënl .-;•.'•»? r,-::, --y/ z-yyru'

XII. Het gedrag des Volks tön.ityde der Troebelen.

rXIII, .Kléifte^Sttfdea," Dotp«n en platfp Lgnji.

XIV. Bcwyzcn uit de Unie tuslchen Holland en-^CQl^nd.

XV. Ht-.uit de Pftcificatie wij.-iJend. Lao'vi/

XVI. uit de Unie v;in Utrecht.

XVII. • uit de Afzweering van Filips den IT.

XVIII. De opperfte Ptlagt des Volks etkcnd 'door' de Stadht)udersJ

XIX. De oppermagt des Volks ediénd door Willem den V.

XX. De oppermagt' des Volks i'n'deézé tyden erkend.'
%.''-'. t ) .

...

VIERDE; H O Q.F DS T U ^^ .., , ,

Gebrek aan s-taatsweteoekên in de- yj^^^^ïe^/X

NI GD E NEDERLANDEN. roov't» V
« T. Op welke wyze de Vereenigde Nedaüanden eene Republiek

zyn geworden,

II. Welke zyn de gronflagen van de Nedérlandfchc Republiek.- 1';"

JII. Is het •oogmerk- der Unie. van—Utrecht. geweest eene 'Jlepti^*

blikeinfche Rcgcering in te voeren? ... .
'

IV. Noodlottige gevolgen uit een gebrek aan vaste Staatsw<?^bojEken.

V. Dringende noodzaaklykheiJ om eindelyk de Gonltitutip .op

vaste gronden te flellen. ,-// ,IX

y Y F DE H O' O F D S T U K^

OVER HET STADHOUDERSCHAP.
I. Al te buitenfpoorige magt aan de Stadhouders door liunne

Aanhangers toegekend.

II. AI te groqte magt dés Stadhóudefs.

III. Bewys dat de Stadhouder geene Souvereiniteit be?it. '
'

ÏV., Het Stadhoudcrfcliap met de alau<ie Souvereiniteit vergeleken»

V. De Stadhouder cfen ondcrclaan van ilén StaaV.'"'"'^'' ^^ '-^ --'^

VI. De Stadhouder een Leenmrm van den Staat.

VlI. Welke foort van Ampi het Stadhoudcrfchap is.

yill. Mag onze Conflimtie Stadhouderlyk genoemd worden?
IX. Is de Stadhouder een iutcgrcerend Lid der Souvsrciniteit?''^

X. Is de Stadhouder èèri Eminent Hoofd, een Prins in deRepubliek?

XI, Nadeelige gevolgen van eene al te groote magt van het

Stadhowderfchnp.

* c XII. Gron4
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XII. Grond van het StadhoudoiTchap. iV •srm

XIII, De Stadttotick'r-Uiltt- ^a beste Regenten niet ve¥lci>7cii,

XIV. Schadclykc mvloed van de zogenaamde Weutenant-StadhoiKlers.

XV. Schadelykhe'id der" Stadhoüderljite aanrtellingeii.

IJCVI. ïnv^iofeï der Siadhoiulerlyke aanftellingen ^ op het Defenfic-

wcezen van den Staat. '
- ,

XVII. Over de -Natiónaale vryheid.

XVIII. Verderflyke invlced '<ier Stadhouderlyke Aanllellingen oj>

'

'dé Zeden. '•

XIX. Invloed op hct publiek crediet buitenslands.

„ZESDE H p O f'd S T U K.

^^3TQ^l.SCliE RS.P^O N;C^
,
VAN. pf /^,Q.CÏ E,N AA M D S-

.* 1.'.; r-* KG Ej^RINGS - R E GL E JVI i: ISj-T E N."
'

ï. Staatkundig. &edrag ,'van Wi-llera den 111/

II. Rechten van de drie overlicerschte Provinciën,

in. Invoerifllg van- het ' Reglèteèfit in Utre'éht:

IV;''Iftvo'eriwg van het Reslement in Gelderland.

V. Invoering van het Reglemept in Overysfel.

^ii-$)fi''-^5lcglementèu:.',ki©or- .het, overlj'deai,\'ati.' Willem deü III^

vernietigd. .r;c '.:•:.. -

VH-^iHetnieiavin^ van de Reglementen in deeze.Eeuw.

VïIL '^Igemeene opft;ind tegen de Reglementen in deeze katüe tydc^^

In Gelderland. .'

•IX. ïii • -ütfèCht. cr-r/r;.:

'X. In Overysfcl^ :rjlsi;

XI. Wederlegging der bewyzen ter ve^deedigjng der Reglementen»

XII. Gevolgtrekking uit den eed getoetst. „ ,, ,^ .^

Z E V E ND E H O O F D 's TUK.
,„. WyZE OÜÏ 'HET SRFSTADH0üpEï;,5a»^J A-UTTIÜ

TE MA AKEN.

I. Billykheid der verbetering van het nadeeligc in het Stadhouderfchap

ïi. Nuttig oogmerk by het inftellen van het StadUpuderfcUap zo

^^^,. yqpr den Spiat^ als voor de Burgers.

II. Is de Stadhouder afhapglyk van 4e gehele, Vnïe , of van

elke byzondere Provincie ?

311. Grwote ,|Prero.gatiyen , welke m?n a^n h?t ,^tadhoudcrfchap

,f,. KOjU^^mvOfcCn oycrlaatcn. ,
. .,.,.

IVft^Hfjt^ipift van cenJ^^3fili0U(^er om de gefchillen, de verdeeld»

?5l»i'c ".^^^" en Kuiperyeii , voor te komen.

' ri -
:_ A G.T S T E HOOFDSTUK.

JnVLQEI) van den adel op i>E REGEERING.
*ff;.-'0 L^: I. Voor-
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I. Voorrechten der Edelen in verfcheiden' Gewesten.' ~

II. Te^eavyoprdij^e Scaat der Edelen in .dp.Vereenigde Nederlanden.

N E G E ND E H Öj.O-FrD^ STUK.
Invloed van het volk op ijeregberi-ng, '

I. Voorrechten der Vryën. -'jH .11 .

II. Inftelling'" der 'ScHattéryën. .. . -
t

III. Inftelling der Gilden,

IV. De oppermagt des Volks aangewezen.

V. NadecÜpe gevolgen vaneene volftrekte Volksregeering',

VI. Vcrcischtcn tot een Zuivere Volksregeering.

VII. Rcprncfcntfttive Regeeringsfórtó Van Nederland.

VIII. Vcrd'jelingen van het Volk tcAthenen.

IX. Verdeelingcn van het Volk te Rome.

X. Oorzaak van den ondergang der Atheenfche en Romeliifche

Republieken.

%i, Alvcrraoogeii ,d?,s Vojki in dp. Nederlanden.

;
?r rl ;£ C?^ PrP H a q F D ,S T U K.

; ^(> V E R D E . V p JL K ? - y E R B E E L D I N G.

ï. Recht vnn aanrpraak van de kleine. Steden en het platte Lana
op een aanJeql ia. het. Algemeen befluur.

.'U> Wyze om den 4ilouden invloed van het platte Land te doen gelden^

ELFDE H O O F D S T U K.

Recht deii burgers o? de'regeeringew
der steden. • j

I. Raaden der Steden door het Volk verkozen.

II. Ongenoegzaamheid der Stadhquderljke Eledli/ïn.
'

III. Nadeelige gevolgen van de AristQcratifche Eleétiën.

IV. Nadeelige gevolgen van de onafhanglykheid der Regenten

van het Volk, dat zy reprcfenteeren,

,
V. Aristocratifche zaamenfpanniiigcn tegen de Rechten des Volks»

VI. Wyzc om de aloude rechten des Volks te doen gelden.

VII. Voordeel van de Volksverkiczing voor de Regenten.

Afi)ecldfel van een' Stadhoudcriyken Regent.

•;- vai;.. een' Aristocratifchen Regent.

van^een' Regent door het Volk verkozen,

VIII. Ilaatlykheid der Aristocratie.

Bekwaamheid des Volks om de beste Regenten te kiezen
"

bewezen. ^y. :V.' .ÏI

^X. Bchooren de publieke Amptenaars perpetuöel , of 'veran-

derbaar te zyn ? / .
.

'

* S T WA-AL F-
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T W A A L F D E . H o o F D S T U K.

*^-0 VEX HET VERÜISCIIT ONDERSCHEID "fUSSCHErj-
< t^E-pÜlZ MAGTR^N. - .. . '

1. Het gezag der Stads r, Regeeringen.

ÏI. Het gezag der Burgemeesteren.

III. Gezag der Burgemeestcren en Sclicpcnen te zaamcn.

IV. Gezag der Schepenen afzonderlyk.

V. Voordcelen van deeze Stedelyke Regeering.

VI. Vercischt onderTcheid tusfchen de drie Magten.

VII. Ongelukkige geyolgpn uit ;gebrelj; aan het vereischt onderfcheid

tusfchen de Wetgeeyeiide en de Rechterlyke magt ontflaan.

VIII. Middelen om tusfchen de Wetgecvg^dc en Rechterlyke

Magt onderfcheid in te voerejn. .. ., -

s;:i^::?r:D E R T I E N D E HO O F D S T ü K.

VE5.EISCHTEN OM TOT AMPTEN VERKIESBAAR TE Z Y N»

I. Vereischte bekwaamheden voor de publieke Amptenaartn-,

V E E R T I E iN D E H O O. F D S T U K.

VeREISCHTEN om tot S te mg E e ven GERECHTIGD TE ZYN»

'I. Vei'deelingen van de verfcheiden Inwoonders.

II. Vereischten om tot Stemgeeven gerechtigd te zyn.

JH; Verefischtcn om Requesten Staatszaaken betreffende te kimneti

tekenen. Wyze om allen de Ingezetenen in het algemeen

yj -b^elang te doen deel necmen.
. -^„ ^

IV. Wyze van ftemgeeving.

VYF TIENDE HOOFDSTUK,
Over de verschillende gezindheden,

I. Harde wetten tegen de verfchillende Gezindheden.

Tïi "Rébhten der Roomschgez^nden Jn deéze Landen.

IIL Nut van eene groore Go;Isdienftige Vryheid.

W'. Geneigdheid der Nederlandfche Natie tot de Verdraagzaamheid*

V. Ongelukkige Staat der Jooden.

\L Noodzaaklykheid van eene godsdienftige vryheid in den te*

genwoordigen tyd, en deszelfs behoorlyke paaien.

ZESTIENDE H O O F D S T ^ K.

Staat wyze regeering.
T. Geyaar uit de vermeerdering der ftcmni'^n overwogen.

II. Wyze om de ftemmen , ingevalle van vermeerderirg, io

_ , , de by zondere Staatcn te regelen.

III. Voordeden der cenpaarigheid.

. ly. .Nadeejen der cenpaarigheid.

V. Bc»
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V. Befluiten van HoII. om aan de eenpaarigh«id te gtmoet te komen
VI. Oude Regeeringsform van hej Bondgeiiootfchap.

VII. Voortreflykhcid van onze Staatsconftirude boven die van EngeJa

VIII. In welk geval zou de meerderheid niet gevaarlyk zyn?
IX. Voorbeelden vnn Vrede nret overftemming gefloten,

X. Za;rken van Oorlog.

XI. Belastingen.

Xïl. Middelen van Conftrainte in het Bondgenootfchap overwögea^
'XlII. Middelen van decifie door overftemming overwogen.

XIV. Gevaar in ecne uitfpraak van Zegsmannen.

XV. Gclykhetd van belangen in de vérfcheidcne Provinciën.

XVI. Wa.ire oorzaak der verdeeldheden in den Staat.

XVII. Het Volk nu meer verlicht dan oudtyds.

Xvm. Is de Republikeinfche Regeeringsform in allen de deelen

van de Republiek noodig?

XIX. Is de Nederlandfdie Republiek voor eene grooter uitge-

(Irekiheid vatbaar?

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK,
Waare grondwetten van de nederlandsché

constitutie, *

I. Handhaaving en verbetering der NederlandfAe ContotuU*
door ons ontwerp.

II. Natuurlyke Grondwetten van alle Regeeringen.

III. Ingcftelde' Grondv/etten van de Nederlandfche Republiek,

IV. Ingeftelde- Grondwetten in het -Bondgenootfchap. r

V, Waare Befchryving van de Nederlandfche Conftitutie.

VI. Grondwetten over den Adel.

VIÏ. Grondwetten over het Stadbouderfchap,

VIII. Nntionaile Militie.

IX^ Vryheid in den Koophaudel.

X. Burgerlyke Yrybeid.

^

ÏR



In het tweede en derde Vertoog, welke beiden wy in een Deel

ïullcn trachten te bevatten , zuilen wy ons bezig houden met dé

volgende Onderwerpen.

TWEEDE VER T...Q Ö G,

Verklaaring van de Conflitutie van Gelderland.

Tegenwoordige Staat der Regeeriiig van die Provincie.

Conftitutioneele veranderingen , welke in dezelve bchooren ge-

maakt te worden.

Én dus eveneens van

Holland, -^
Zeeland

,

' Utrecht,

Friesland

,

Overysfel ,

Groningen en Ommelanden.

Drenthe

,

De Generaliteits-Landen , en

.De Oost- en Wettindifche

Volkpkntingen.

Het Stadhouderfchap der Gc-

neraliteit.

Het Ampt van Kapitein - Ge-

neraal en Admiraal.

De Gewoone Vergadering van

de Staaten - Generaal.

Den Raad vau Staate.

De Rekenkamer.

De Admiraliteiten en Zeemagti

De Geregelde Troepen.

De Burger - Sclmtteryëü , en«.

DERDE VERTOOG.
Vereischte Aanmoedigingen voor Weetenfchapperi eti Kunden*

Groot gewigt vari de vryheid der Drukpers.

Godsdienstoefening en Verdraagzaamheid.

Middelen ter opwekking van d© Nyverheid en Nayvefi

ïnftellingen wegens de Zeden.

Inftelling wegens de Lichaamsoefeningen.

Oeconomifche Genootfchappen.

P. S. Degeenen, die ons eenige berichten willen doen toe-

komen , worden verzocht hunne brieven te adresfeeren by

den Üitgeever van dit Werk, onder het volgend Opfchrift 3

Aan de O0ellers der Grondwettige Herjielling^ ens.

EER-



EERSTE VERTOOG.

ONTVOUWING VAN DEN TE GE NWOORD I GE N

STAAT DER ZAAKEN IN DE REPUlïLIEk.

EERSTE HÖOr^DSTÜK.

Cevaarlyke toefland^ 'waarin de Republiek zich thans i

van binnen en van buiten^ bevindt,

J\iet alleen de ïlerflelling, maar de gehéele werking

van ons Staatsbelhiur blyft by aanhoudendheid ver-

deeld, verward en geÜremd. — Het vermofi:en des

Lands, deszelfs vryheid van binnen, en dcszelfs onaf-

hanglyldieid van buiten blyven dus aan geduurii^ toe-

neemcnde gevaaren blootgefleld. Zal het Hoogst
Belang nog langer een fpecltuig zyn van de wederzyd-
fche vyandelyke tegenwerkingen van twee (Irydige Be-

langen V Of, zouden wy uit onze zorgeloosheid, na

efen nacht van onkunde en dwaaling, enkel en alleen

ontwaakt zyn om de aannadering van onzen dreigen-

den ondergang des te ysfelyker te gevoelen ?— Wy
hebben reeds ge'wigtige Bezittingen en nog gewigtigét

Rechten aan een' onrechtvaardigen Aanvaller moeten
afïlnan. Het behoud der overigen zyn wy alleen ver-

fchüldigd aan buitenlandfche hulp of grootmoedigheid-

Onze koophandel is gedeeltelyk naar elders overge-

bragt, of aan een naderend verdelf blootgefteld. Be-

dienden van den Staat hebben de bevelen en maatrege-

len van den SOUVEREIN, van de opperste
wETOERVENDE MAGT dutveu verachteu of very-

delen. Men heeft gewoeld om door heilloos oproer de

overhand te krygen, en de opdaagende Herftelling der

wettige Conftitutie te Ituiten, en men woelt nog!.,,

Eenc zwarte wolk van leugens , of verkeerde bevattin-

gen geraakt wederom allengs en byna ongemerkt in vol-

le bewecging , en dreigt op nieuw een' aanmaanden

nagtl —— lil ons Vaderland hebben wantrouwen en

I. DEEL* A II^^S-



1 CEVAARLVKE TOESTAND

misnoegen de overliand; en alom buitenslands fchynt

men ons niet meer die achting te betoonen , op welke

een onafhanglyke Staat altyd de billykfte aanfpraak

heeft. Vreemde Mogendheden fchynen , integendeel,

zich te willen bedienen van alle gelegenheden , om
met onzen gevaarlyken toeftand hun voordeel te doen,

een toeftand , van welken nu onlangs een aanzien-

lyk integreerend Staats -Lid van Zeeland (*J ter Pro-

vinciaale Vergadering , liet voordrangen : „ dat , zo die

aan zichzelven "word overgelateri , op den duur nog moet

verergeren, tot dat het herjiel onmooglyk zal gemaakt

voorden.

Allen de Leden van den Staat moeten voor de ver-

dere gevolgen van deezen gevaarlyken toeftand beducht

zyn. -^— Het Vaderland is gejyk aan een' Drenke-

ling, wiens Redders op den oever met eikanderen flaan

te twisten over hunne onderlinge Rangen of Rechten*

Zou dan het dringendst gevaar , zou de onweder-

fprceklykc Wet der Noodzaaklykheid dan niet kunnen
te weeg brengen, dat de twistende Partyen nu einde-

lyk eensgezind en vertrouwelyk zich bepaalden tot

deeze groote en tevens zeer eenvoudige vraag, niet:

welke Rechten bezitten^vy, hoe hebben wy dezelven

verkregen , of hoe zyn die Rechten ondei: ons ver-

deeld? maar: 5, welke Rechten of welke verdeeling en

cndergefchiktheid van Rechten zyn alleen bejiaanbaar

fnet het welzyn van het gantfche Land? "

L Verbeterde misbruiken.

Het is wel waar, dat, in weerwil van allerleije tegen-

kantingen, reeds eenige misbruiken en vcrkeerdheden

uit den weg zyn geruimd. —'— De Militaire Juris-

didie is binnen wyze en billyke paaien terug gebragt;
•— de verderflyke invloed der Recammandatiën , die

veelal de plaats van verdienden vervulden, is in ver-

fcheidene Steden vernietigd; • aanzienlyke Steden

hebben zich de oefening van gewigtige Voorrechten

,

van welken zy, of allengs door eene onrechtvaardige

aanmaatiging, of door openbaar geweld beroofd Ava-

rcn geworden , weder toegeëigend ; de oude
ilaaverny van^het Leenrecht, zo onteerendc als belee-

di-

(*) De Stad Coes.
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digencle voor de menschlykhcid, is met eene openbaare
en welverdiende verontwaerdiging afgefchaft in die

Provincie, daar zy haar gewelddaadig gezag het langst

behouden had; onze Burgers beginnen zich alom
in den wapenhandel te oefenen om zciven de vcrdee-

digers te kunnen zyn van hunne Vryheid, welke zy
flechts als by toelaating , en dus zonder duurzaame
veiligheid en verzekering kunnen bezitten, zolang de
bewaaring daarvan niet in hunne eigene handen is. Dit

is het, doch dit is ook bykans alles, dat wy tot hiet

toe gedaan hebben. En wat is dit toch in vcrgely-

king van hetgeen 'er voor ons nog te doen is? —

•

IL Zaaken die te herfiellen zyn.

Stond niet de geest van ongehoorzaamheid of onaf-

hanglykheid van de Zee-öflicieren tot die van onze Land-
troepen over te gaan? Hebben wy niet gezien , dat

een gedeelte der troepen van den Staat den eed van' ge-

trouwlieid heeft durven weigeren? — een* eed, dien

zy verpligt waren te doen , dewyl die door elke Provincie
by de Unie van Utrecht plcgtig bedongen, en zo wel
in de groote Vergadering van 1651. , als door eene
refolutie van de Algemeene Staaten in 1Ó63 nader be-
krachtigd was (*).

Vinden niet die Zee -Officieren, welken over eene
ftrafbaare ongehoorzaamlieid befchuktigd zyn, en in-

gevolge van de nafpooringcn , tot onderzoek deezer
zaak gedaan, onder de fchuid van de overreeding' der
Wetten {fub reatu ) liggen , Vinden die niet in
de onafhanglykheid en in de geheime vcrilandhoudin^^
der Uitvoerende Magt , middelen om zich aan dea
eisch der Gerechtigheid te onttrekken? vinden zy niet
zelfs belooningen , die voor geene anderen , dan alleen

voor zodanige Bevelhebbers, die van alle verdenkin^»-

vry zyn, bellemd waren?
Geeft niet deeze geileldheid der zaaken gegronde

rede om vreezen voor een' altydduurenden oncierliu'^en

twist tusfchen de beide Magten , waarvan het gevolo-
niets anders zal zyn, dan verwarring, langwyligheid^

re-

(*) Zie de propofitie van den Heer Blok , Vroedfchat van
Ledden*

A 2
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rcgeeringlooshcid en een volflrekt onvermogen der

Wetgeevende JMagt , om haare bevelen door de Uit-

voerende Magt te doen volbrengen?

Hebben wy tot weering van zulk een groot en ver-

ouderd onheil reeds de noodige maarregelen genomen?
Is 'er reeds gezorgd en volftrekt bepaald, dat het wel-

zyn des Vaderlands voortaan niet meer afhangen kan
van de byzondcre oogmerken van één Lid , dat de

heilzaamfte bclluiten van den Staat zou kunnen doen
mislukken?

Heeft de natuurlyke betrekking , die 'er tusfchen

de Reprefentanten en de Gercprcfenteerden bellaan

moet, altyd in de daad en waarheid plaats? Gcdraa-

gen zich de Gevolmagtigden van verfcheidene Provin-

ciën altyd overeenkomftig met hunne natuurlyke con-

ftitutidneele betrekking ? Heeft men niet integendeel

gezien, dat zy in de Vergadering der Algemeene Staa-

tenadvyzen hebben uitgvbragt, regelrecht ftrydig met
de gevoelens en de bevelen der Provinciaale Hoeren
Staaten^ hunne Hooge Principaalen? Heeft men reeds

maatregelen genomen om de geheele menigte van PvC-

gent-en , die , het zy dan door hunne aanllelliiigcn

,

het zy door de vooroordeclen van hunne geboorte, het

Aristocratisch , of het Eenhoofdig Despotismus zyn
toegedaan, belang te doen üellen in het begunftigen

van eene Hervorming? Heeft men reeds middelen uit-

gedacht om te verhoeden, dat zy zich onderling ver-

eenigen ter verydehng der poogingen tot herflelling

der aloude Volksrcgeering , welke thans beginnen te

herlecven ?

Hebben wy niet gezien , dat een der aanzienlykfte

Leden van het Bondgenootfchap , fen wel zodanig een

Lid, dat door den heren patriatfchen yver, met wel-

ken het de goede zaak bevorderd heeft, by uitnee-

mendheid een der aanzienlyklle Leden is,) zó verre is

gebragt ge^worden, dat het een gedeelte van zyn aan-

deel ronduit geweigerd heeft, dewyl het zyne quota

niet op eene regelmaatige wyze en in het vriendlyke

kon verminderd krygen, toen het aanbood, door eene

getrouwe openlegging van óen Haat zyner geldmidde-

len, zyn onvermogen aan te toonenV En zien wy niet,

dat ook andere Provinciën zich op decze weigering be-

roepen, om eene dergelyke vermindering te eifchcn,

en
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en dat wy dus voor ce-ne fcbeiiring moeten vreezen ,
—

cene Icheiiriiig, die de Unie tot in haare fundamenten

zou kunnen doen wankelen?
Stelt niet alleen de Staat van de algemeene maar

ook inzonderheid die van de Provinciaale Finantiëa

nieuwe gev^iaren voor onze oogen, het zy men den-

zei ven vergelykemet de verbaazende vermeerdering van

faarlykfche uirgaaven , die tot allerleije noodwendige

verbeteringen volrtrckt vereischt worden , het zy men
acht geeve op de zwaarigheden, die tegen heilzaame

ontwerpen van menage worden ingebragt ? Is niet de

Rekenkamer der Unie een doolhof zonder leidraad?

Hebben de ontelbaare fommen , welke gcduurende een'

dcrtigjaarigen vreede in de Generalitcits-kas of in die

der afzonderlyke Provinciën zyn uitgeitort , iets toc-

gcbragt tot het verbeteren der nationaale verdeediging,

uf tot het verligten der lasten , onder welken het Land

als verplet w^ord?
Zyn onze Grcnsplaatfen , die thans in veel engere

paaien bedoten , en bygevolg • in ftaat zyn om veel

naauwkeuriger onderhouden te worden, in een' zoda-

nigcn ftaat van tegeniveer, dat zy ten mififle een'

eeriten en onvoorzienen aanval kunnen uithouden?

Vordert men ongehinderd in de wcgruiming der me-

nigvuldige wanorden en misbruiken, die in onze Land*

inagi zyn ingeüopen? Worden nu geene gunftelingea

en jonge lieden meer ingedrongen in krygsampten , die

alleen voor verdienfien en ondervinding gcfchikt zyn?

Vind de afichaffing der misfchien belachlyl^e, en voor-

zeker verderflyke utulaire rangen geen' vermogenden
wederftand meer?
Zyn het niet meest vreemdelingen , waarm.ede onze

oorlogfchepen bemand zyn ? Zyn het niet meest vreem-

delingen, die onze krygsmagt te land uitmaaken en

aanvoeren? Wy willen niet volftrekt ontkennen,

dat dit in onze Republiek van groot voordeel kan zyn

;

maar heeft men ook allen de middelen opgezocht, en

werkftcllig gemaakt om alle wantrouwen of vrees voor

zulk eene krygsmagt uit den weg te ruimen , en om
onzen Zee? en Landdienst aanncemlyker te maaken?
Houd niet de zogenaamde Militaire Jurisdictie , dnx

wederrechtelyk w\angedrr)cht nog (land in l^et depar-

tement van onze Zecmagt, in zó verre, dat ook nu

A 3
nog
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nog door de Bevelhebbers ter zee eigcndunklyke voii*

nisicn geveld worden , ter verkorting van de magt eii

het ^i^zTig der Admiraliteiten, en zelfs buiten kennis

van Hunne Hoog Mogenden, en fomtyds ook zonder
de minde achting voor de Regeering der plaats , en
tegen den waaren inhoud van het derde artikel der In-

ftrucLiën van 13 Augustus 1597 voor de Admiraliteiten?

Hebben wy in de magtige verbindtenisfen met die

Staaten, met welken wy in vriendfchap leeven, die

hulp tegen de verderflyke ontwerpen onzer \3^anderi

van buiten , en tegen de geheime woelingen der heersch-

zuchtigen van bhinèn, welke wy in onzen eigen' boe»

zem geenzins vinden, met allen ernst gezocht?
Hoe veele zaaken zyn 'er dan niet nog te lierftelleii

of te verbeteren I
-— Groote vraagen en gewigtige

bedenkingen zyn hierover voor de algcmecne en on-

zydige Vierfchaar der Naiie gebragt. Maar heeft meii

een getrouw verhaal van den ilaat der zaaken voor
dezelve opengelegd ? Heeft men de waare middelen

aangewezen, om het Stadhouderfchap wezentlyk nut-^

tig te maaken, en deszclfs ichadelyken, verwarren-

den, inconfHtutioneelen invloed weg te neemen, zon^
der hetzelve geheel te vernietigen? — Heeft men
de wezenilyke en cigentlyke ourzaaken van onze jam»
inerlyke*werkloosl]eid en doodelyke twisten ook opge-

fpoord in die hoekeu , daar dezelve onder duizenderleije

gedaanten verfcholen liggen , naamelyk in de tegen-

ftrydige wederzydfchc belangen , en in de verkeerde

of gebrekkige verdeehng der Magt by de onderfchei*

dene Staats- departementen?
Heeft men het verderflyke der Aristocratie in zyne

fundamenten zelf aangetast? Heeft men de wederzyd^
fche rechten en pligten der Wethouderfchappen en der

Burgeren duidlyk bepaald? — Heeft men doen zien,

hoe de Regeeringen der byzondere Provinciën, Steden

en Rechtsgebieden tot eene waarlyk Republikeinlche

gedaante zouden kunnen herfteld worden , zonder den
vasten grondflag der byzondere en vereischte Confti-

tutiën te verzwakken ofte verwringen? — Heeft men
getoond, op w^elke wyzemen derzelver algemeene en

byzondere betrekkingen zodanig zou kunnen vereeni^

gen, dat daaruit in het geheel Bondgenootfchap een

Evenwigt , eene Eensgezindheid oatftond , in Haat om
ai*
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alle tegenkanting, zo ten aanzien der oogmerken, als

ten aanzien der uitvoeringen te beletten ? — Om kort

te gaan; heeft men met oprechten ernst getracht, om
in het algemeen Staats- fyllema een' geregelden invloed
des Volks in te voeren , ~ zodanig een' geregelden
invloed, die niet de minfte aanleiding tot burgerlyke
onlusten zou geeven , en die tevens (lerk genoeg zou
zyn , om het algemeen welzyn boven het byzonder
belang de overhand te doen hebben?

Alle de byzondere Regeeringen zyn, of geheel, of
ten minlle na genoeg, tot het fystema der yverige voor-
ftanders van eene vrye Staatsregeering overgegaan. De
bronnen, uit welke de Souvereineh hun gezag fchep-

pen, zyn tegenwoordig meest gezuiverd. Maar zyn
de Staatsgebreken en wanorden, die ons inwendig bc-
ituur kwellen en ontrusten, daarom minder treffende,

of minder te duchten? — Worden de zaaken met groo-
ter' fpoed afgedaan ? Worden de burgers , die door
hunne verdienden het Vaderland aan zich verpligt heb-
ben , beter beloond? Worden zy^ die deszelfs bekuig
verwaarloosd hebben , flrenger behandeld? Hebben zy,
die tot het neemen van patriotfche maatregelen hun
best gedaan hebben , nu geene omwenteling van zaaken
meer te vreezen? Rusten deeze genomen maatregelen
zelven op een' vasten grondflag? — De gemoederen
zullen niet altyd in dezelfde gisting blyven. Wanneer
de tegenwoordige heerfchende drift eens voorby is,

zullen dan de trotsheid der Aristocraaten , de geheime
aanflagen van het Opperhoofdmanfchap, en de onvoor-
zichtige keuzen , door gunst verkregen , voor ons niet

meer te yj^eezen zyn ? — Wat hebben wy dm tot

hiertoe gedaan? Wanneer wy de Herftclling der Grond-
wetten van de Republiek niet verder zouden voort-
zetten dan tot hiertoe gefchied is , zouden wy mooglyk
niets anders uitgericht hebben , dan het verderflykc

der Aristocratie nog te (lerker, en nog cnafhanglyker
te maaken. En zou dat dan de eenige en geheele
uitwerking zyn van die menigte van gcfchriften, vaii

die Vaderlandsgezinde Eyëcnkomüen, en van alle die

oefeningen in den wapenhandel? — Met één woord,
hebben wy den Staat zo wel tegen de aanvallen van
buiten, als tegen alle foort van verwarring of van
dwinglandy van binnen beveiligd? Zo lang wy dat

A 4 doel
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doel niet bereikt hebben, zullen wy niets meer gewecs^
zyn dan de yerachtlyke werktuigen der aristocratirchc

iieerscbzugt , de fpot van andere Natiën, en de onge-

lukkige ftichters van onzen eigen' ondergang.

Eïndelyk, zo vi^y tot den oorfpronglyken inyloed

der Burgerfchappen op hunne Regeering teritg keeren

,

(een vereischte, zoncler het welk onze Natie niets dan
een aandoenlyk voorwerp yan onderdrukking en van
rampen zou worden) komt het hier op aan , of wy ons

Ook wezentlyk bevlytigen , om heilzaame en hoogst?

Hoodzaaklyke Regels aan dezelve voor te ichryven? —
of wy de andere dryfveeren der Conftitutie tot deeze

gewigtige verbetering voorbereiden ? — of wy eene

Democratie zoeken te vestigen , welke op welgevormde
zeden gegrond is , zonder welke eene Democratie de

flecbtfte aller inllcllingen zou zyn , en niets anders uit7

werken, dan Regeeringiooshcid, onherftelbaar verlies

der Vrybeid , en eindelyk don gcheelen ondergang

van den Staat?

Eertyds wendde de Staat, hoe zeer ook door binnen-

landfcbe onlusten gefchud en beroerd , echter alle

mooglyke middelen aan , om zich buitenslands te doen

ontzien. Andere Natiën hebben , wanneer zy gelyk

wy thans aan inlandfche oneenigheden ten doel fton?

den 8, evenwel haare kracht.en weeten te vereenigen ,

wanneer de openbaare veiligheid gedreigd wierd; eu

wat zyn wy 'er oneindig verre yan daan geweest , orn

iets dcrgclyks te kunnen doen? Eene nabuurige

Mogendheid , wier krachten verzwakt war^u door den
tcgeiiftand van drie vereenigde vyandcn , VQor welker

kloekmoedige aanvallen zy aan alle kanten tnoest buk-

ken, heeft ons beleedigd, aangerand, geplunderd, en

onze bezittingen geroofd; en dit ailes ongeflraft, zon-

der dat wy in ftaat geweest zyn , om haar den minften

tegenftand te kunnen doen. Eene andere nabuurige

Mogendheid , die de behouilenis of de uiibreid'nig van
haare grenzen mede aan ons verfchuldigd was , heeft

ons op ecïr meesterlyken toon gezegd
,

' dat Zy geen

verder gcnucgcn nam, in de tusfchen hai\r en ons ge-

maakte fchikkingen; en wy hebben, zonder een wourd
te duiVJn ipreekcn, de zekerlte onderpanden van onze
picgtige wedt-rzydfche verdragen moeten laatcn vaaren.

Eene derde Mogendheid lieclt de redenen vnn eene na-

buur^
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biuirfchap, welke alleen aan onze vredelievenheid moet
dank geweten worden, en van eenBloedverwandfchap,
yvaarmede wy onzen Stadhouder wel hebben willen ver-

eerd zien , voorgewend om eene raadgeevcnde en ver-

maanende Intercesfie te gebruiken, welke tot niets an-

ders dan tot lluiting van onze inwendige herllellingen

fchynt verzocht te zyn.

XV'y zouden nooit gedaan werk hebben , indien wy
de droeyige taak wilden op ons neenien , om alle de ver-

ongelykingen , alle de beleedigingen , alle de vernederin-

gen, ^yelke wy hebben moeten l^^den, ftuk voor ftuk

op te tellen. Het is zeker, dat ons bellaan nu nwar alleen

iiicer afhangt van de genade, en van de willekeur der

andere iVIogendheden. De jongfte oorlog' heeft duidlyk
getoond , dat wy by gelegenheid van een' onderljngen

twist van onze Nabuuren , niet meer onze eigen heeren

en meesters kunnen zyn; dat wy voortaan altyd ver-

pligt zullen zyn , om , ten onzen koste , de maatregelen

van den eenen of den anderen te volgen, en dat zy het

Hechts één oogenblik met eikanderen behoeven eens te

zyn , om onze zwakheid met het verlies van onze vry-

heid te doen betaalen. — •

Laaten wy maar eens een naauwkeurig oog flaan op
de voornaamfte bronnen van onzen voorfpoed, te wee-
ren , onze bezittingen in de beide Indien. Het Staats-

beftuur, het Defenfie- wezen, en de gehecle Financiëe-

le toelland is immers daar zó jamraerlyk, zó Hecht, en
zó wanhoopig, dat de veiligheid van de nu onlangs ver-

worvene onderfleuning voor de Oostindifche Compagnie
2:cen' anderen grond had , dan eene algemeene radikaale

Rcforme , — eene fpoedige Reforme , nu meer dan ooit

van de aileruiterfre noodzakelykheid tegen de verbitter-

de hebzucht eener Natie, welke reeds op het oog had
door veroveringen op onze bezittingen in de Indien
haare Amerikaanfche verliezen te vergoeden, en die ons
i)U voorrechten heeft afgedwongen, welke haar voor-
taan daartoe allerleije gelegenheden zuilen kunnen aan
de hand geeven.

In deeze ongelukkige gefteldhcid fchuiven de flrydige

Partyen den blaam der nationaale fchande en de Ichuld

van de rampen des Staats, de eene op de andere.
Moesten zy, in de plaats van eikandere de oorzaak van
pnzc onheilen, op eene fchandelyke wyze, te verwy-

A 5 ten.
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ten , zich niet liever vereenigen , om de vergiftige brori

vjm dezclven te doen opdroogen ? — Wanneer een

fchip, door den>ftorm tusfchen de yslykfte klippen ge-

dreven , nog daarenboven aan het goeddunken van ver-

icheiden onervaren en met eikanderen overhoop liggen-

de fluurlieden overgelaten is , wanneer in een' tyd , in

welken dit Ichip op het punt is, om of tegen de rotfen

verbryzeld, of door de baaren der zee ingezwolgen te

worden, dwars door de geopende golven, een fchielyk

en onverwacht licht aan hetzelve een' veiligen koers en

ecne haven ter behoudenis aanwyst ; wie , bid ik u

,

wie zou dan dengeenen durven vloeken, die allereerst

deeze heilzaame baak aantoont? Welke wanhoopige yl-

hoofden zouden dan nog liever verkiezen, om met het

fchip in c\cn afgrond begraven te worden? — Nogtbans

zyn 'er onder ons, die, om hunne baatzuchtige oog-

merken te bedekken, onder voorwendfel van de open-

baare rust te beoogen , d^n vloek uitfpreeken tegen al-

len , welke van verbetering, van misbruiken durven

fpreeken. Elk Vaderlandlievend ontwerp tot 's Lands
Herftelling, op hoe oude en wettige rechten bet ook
«egrond zy^ is by hen eene gevaarlyke nieuwigheid,

Terwyl eene kwaalyk zaamengeftelde Regeeriiig, wier

dryfveeren of te fterk gefpannen , of te Hap zyn , de

Onbepaalde Magt en de Aanbeveelingen begunftigt

,

hoopen zy in het koesteren en in den voortgang der on-

lusten zelven hunne rekening te vinden. Zy ontken-

nen niet, dat 'er misbruiken, dat 'er kv\7aalen zyn;

maar zy wenden voor, dat hun invloed het hulpmiddel

of het tegenwigt tegen dezelven is. Onder begunlli-

o-ing van deeze verwrongene én twyfel-vormige Staat-

kunde , trekken zy alle de wezentlyke magt en gezag

ono-evoeliglyk aan zich ; en dikwyls bevinden de Bur-

gers zich ni boeijen gekluisterd, zonder dat zy in flaat

zyn om den tyd, de oorzaaken, of den aart van hunne

flaaverny aan té v/yzen.

In deezen ongeliikkigen toeirand, in dit algemeen ge-

vaar , vordert hct^ belang van allen de Leden van den

Staat, van allen de burgers, grooten "èn kleinen , ter

herftelling der Staatsgebreken de handen ineen teflaan;

de Wetgeevende Magt is hiertoe verpligt , ten einde

haare Souvereiniteit te handhaaven ; het Opperhoofd

der Uitvoerende ^^Iagt, om zynen ftand eindelyk eens

door
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door vaste en bepaalde wetten gevestigd te zien, opdat
hy niet langer aan verdrietlyke aanfpraaken bloot gefield

zy; het overige gedeelte der Natie , om niet*langer
' onderworpen te zyn aan die tooneelen van fchrik en ver-
warring, welken de gevolgen van de onderlinge tegen-
kanting der partyen geweest zyn; en wel byzonderlyk
de voornaamfte Burgers, vermits niemand grooter be-
lang en meerder recht heeft om eene goede Landsreo-ee-
ring te hebben, dan zy, die den rykften overvloed van
tydelyke middelen in dit hun Vaderland bezitten. Daar
h niemand, zelfs geene vreemde Mogenheid , zo zy
anders geene heerschzuchtige oogmerken omtrent onzen
Staat voed , die niet moet wenfchen , dat de Republiek
cindelyk eens haare Regeering op een' vasten grondflag
gevestigd mooge zien,

• III. Gunjlige tyd voor een Herjlelling.

De tyd levert fomtyds oogenblikken op, welken bo-
ven anderen gefchikt zyn , om een* Staat op een' vasten

voet te herftellen , en een volk te verbeteren. Wanneer
die oogenblikken, zo ongemeen kiesch , en zo kort-

ftondig, eens voorbygeftreken zyn , komen zy nooit
weder. Dezelven (trekken doorgaans om de Slaaverny te

bevestigden , of de Vryheid te doen herleeven. De tyd
van 'herftelling en van verbetering is die van ongeluk en
gevaar, waarin l^.et gcwigt des Volks zich in de weeg-
fchaal van dun Staat doet gevoelen; waarin de fnoode
en ondeugende Hcerfchers de uitwerking van dcszelfs

ontwaakte en verlichte gevoeligheid vreezen. Dit is

het bellisfend oogenbhk, om de Rechten des Volks of
vast te ftellen, of die voor altoos vaarwel te zeggen. —
De openbaare misbruiken worden niet vanzelf verbe-
terd ; de believende infchiklykheid begunftigt derzelver
voortgang; en dev/yl noch de wettigheid der Volksrech-
ten , noch derzelver oudheid een volk ooit of ooit tegen

' ftaatkundige overheerfchingen beveiligd hebben , kan
zekerlyk nog des te meer het flilzwygen , in zulk een
baglyk en bellisfend oogenblik, een recht, of ten min-
^e een voorwendfel worden, om het inbrengen van be-
zwaarnisfen voor altoos aan het Volk te ontzeggen.
Zou de tegenwoordige heerfchende drift der" Natie,

om eene algemeene Hcrdelliiig te verkrygen, niets an-
ders zyn dan de kortflondige gisting van 66um d:^??

liteft
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Heeft het Volk van Nederlaml niet door de ondervlrr-

ding, door eene droevige en hngduurige ondervinding

gezien , dat het tot hiertoe Hechts van de eene in de

andere kwaal vervallen is, en dat het zonder ophouden

min of meer het flachtoffer geweest is van degeenen ,

aan welken het zyn geheel vertrouwen gefchonken had ?

En daar het nu eiiidel^'k omtrent den waaren aart der

Nederlandfche Vryheid beter verlicht is , zou liet dan

nu gebrek aan moed hebben , om derzelver echte en

wezentlyke grondllagen eens voor altoos te vestigen?

Heeft d€ gelukkige gisting, welke thans ondqr hetzelve

heerschtjzich niet reeds in allen de gewesten der Repu-

bliek geopenbaard? — De inwooners van Gelderland,

een volk , zo achtbaar door zyneKrygsdapperhejd , flren-

gc Eenvoudigheid en zucht voor de Vryheid, deugden

welke zy van hunpe Voorouders geërfd 'hebben , eifchen

op veele plaatfen de Rechten hunner oude Volksregee-

ring terug, w^elken de heerschzucht hen ontroofd had,

— De Hollanders, welken de befmetting der rykdom-

men verzwakt en ontzenuwd fcheen te hebben , verze-

keren aan hunne Reprefentanten overal eene volkomenc

bevryd ing van dien -gevaarlyken invloed, welke andeie

Provinciën verward of bedorven heeft. ^- De fiere

Zeeuwen zyn nu ook reeds merkelyk terug gekomen

van hunne vooringenomenheid voor eene magt , welke

die Vryheid , waarvan Eilanders doorgaans yverige voor-

iianders zyn, (leeds met afgunftige oogen heeft aange-

zien. — De Stichtenaars, die zedert een' geruimen tyd

onder het juk van eene waare eigendunklyke beheer-

fching , en zelfs onder dat van een Hoofsch ï^izierfcbap

gebukt gingen , hebben ook reeds met kloekmoedigheid

hunne vrye hoofden verheven. Zy zyn zelfs de eerflea

geweest, die den Wapenhandel volmaakt hebben; zy

2yn Voorbeelden in deeze kunst, die zo gefchikt is oni

de liefde voor de vryheid in te prenten en te bevesti-

gen , omdat zy de w^aare middelen aan de hand geeft

om dezelve weder te kr>'gen. — De vrye Friezen heb-

ben, oveieenkomllig met hunnen ingefchapenen aart,

in deezc rampfpoedige tyden, nooit een oogenbHk ge-

twyfeld over de waare grondbeginfeien van eene vrye

volks -regeering. of over het fystema , dat voor de

handhaaving van de waerdigheid der Republiek het al-

Icrveiligst is, — De Provincie Overysfcl heeft niet al-

leen
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leen liet mcrkwaerdig voorbeeld vnn eenc edel-

moedige tegeitkanting tegen de onderdrukking van een

gedeelte liaarer Ingezetenen aan den dag gelegd; maar
derzelver verlichte Overheden en Burgerlchappen arbeid-

den ook met Icherpziendcn yver aan het herllel van den
conftitutioneelen invloed des volks. — De Groningers

en hunne Ommelanders hebben reeds een' aanvang ge*-

maakc^ om den ingeOopcnen invloed, die de drytVee-

ren hunner Volksregeering , Cwelkc eenc van de geluk-

kigst zaamengetlclde van het geheel Bondgenootfchap

is) grootlyks ftremde j.tot den wortel toe uit te rooijcn^

— Zelfs by onze geaslbeiëerden van het Landfchap
Drenthe, en by de Ingezetenen van de Generaliteits

Landen ziet meu eenige vonken van het geheiligd vuur
der Vryheid opglimmen.
Het Volk geeft overal door zyne verbyfleringen cii

door de (lappen, welken het doet, genoegzaam te ken-
nen, dat het eene groote Herftelling, eene algemecne
verbetering der misbruiken, en eene wederveroeniging
der gemoederen hartlyk wenscht. Het toont by aanhou-
dendheid, dat het van den moed zyner Voorvaderen
niet ontaart is. Overal gord het de oude Wapenen der
Vryheid wederom aan. Het begeeft zich met drift tot

die krygsoefeningen , welke den Yryen Burger moedig
en (lerk maaken. Wy bezitten eene menigte Burgers,
op welken zelfs de vermaardlle oude Republieken zich

zouden beroemd hebben. — Maar, wat zal di:Qzc alge-

meene drift, WMt zullen dcezt vaderlandlievende poo-
gingen voortbrengen, zonder een 'vereenigd ojiderlinf^

ouerleg^ zonder één algemeen doelwit? Allen de bur-

gers behoorden ecnpaariglyk de handen in een te flaan ,

en hunne gezaamentlyke poogingen aan te wenden, om
deeze (lerke volksbcgeerte op één enkel voorwerp te

vestigen; om te maaken , dat toch deeze magtige flroom
zich niet in duizend kleine beekjes verlieze; maar dat-

die onverdeeld tegen de voornaamfte bolwerken der
overheerfching en misbruiken gekeerd worde; dan zal

alles , zonder verdere vertraaging of ftuiting door dien
vereenigden vaderlandfchcn vloed gedecht en vereffend

worden. Dan zullen zy zelven, die thans aan eene

verdeelde werking tegenftand bieden ^ na zulk eene gc-

wenschte groote Herftelling, eindelyk beter verlicht,

nog eens alle die poogiiigca zegenen , welke zy
thans
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4hans vloeken , en verbysterd ftaan over de wegen
der Voorzienigheid , niet minder wonderlyk en onver-

wacht in ons te redden , als dezelven eertyds waren
in ons tot een onafhanglyk Volk te verheffen.

Deeze gelukkige volksbegeerte is de vleijendlle voor-

fpelling. van eene heilzaame Herftelling. Zy bewyst
duidlyk, dat de Natie nog in zó verre niet bedorven en

verbasterd is , dat zy volftrekt haaren Landaart zou
moeten veranderen, of dat haare Staatsconftitutie zó
gebrekkig zou zyn, dat zy eene gantschlyke ontbin-

ding, eene volkomene vernietiging zou vereifchen. Het

is om^aar, dat het bederf ongeneeslyk zy, dat het de

inwendige deelen van het Staats-lichaam ten eenemaal

veranderd hebbe. — Te zeggen, dat onze Regee-

ringsform eene algemeene omgieting van nooden heb-

ben, is eene (lelling, welke op eene losfe wyze ge-

waagd 5 of voortgekomen is uit deeze of geene Ibmbere

en wanhoopige herfenen , die de minfte herllelling voor

eene geheele omkeering aanzien. Dee^e ongemeen fyne

aandoenlykheid 5 zo achtenswaerdig, als de onverfchil-

ligheid van degeenen , die zich over niets bekomme-
ren, haatlyk is, heeft geen' den minften grond. In

eene ongeneeslyke kwaal, zyn de Staaten doorgaans

zonder Magt, en de Burgers zonder deugd. Maar het

tegendeel heeft by ons nog plaats. VVy hebben nog

Magt en Deugd.
Alles ontaart , alles vervalt in de zedelyke waereld

zo wel , als in de ftoflyke. De fterkite , de beste Con-
ftitutiën zyn blootgefteld aan het gevaar, van door een'

langzaam.en en ongevoeligen voortgang te verminderen ,

en te vervallen, maar nogthans op eene zeer verfchil-

lende wyze, en naar haaren onderfcheidenen aart.

Nu eens zyn zy als fnelloopende Komeeten , die flechts

voor een' korten tyd helder blinken , zonder haare ver-

fchyning vooraf te hebben aangekondigd , en zonder

eenige blyken achter zich na te laaten. Dan wederom
als ilerke Boomen , wier ftaatelyke hoogheid den was-

dom van geheele eeuwen vordert, en die vaste en diepe

wortelen gelchoten hebbende , voor de liormende on-

weêrsvlaagen des tyds niet dan langzaam bukken*

Anderen wederom zyn als Kunstwerktuigen van een

ongemeen kunllig zaamengefteld maakfel, welks raderen

wederom , van tyd tot tyd, aan den gang moeten ge-

bragt



bmgt worden. — Als een Komeet was de heerfchappy

van Cyrus, van Alexander den Grooten, van Karel

den XII, eensklaps by onverwachte overmeestering ge-

(licht , door Veroveraars , voor welken het verbysterd

menschdom zweeg. Als een fterke Boom was het Ro*
meinfclie Keizerryk. Het werktuigkundig Zaa-

menftel is onze Republiek. De deelen, waaruit het

beftaat , hebben veranderingen kunnen ondergaan

;

fommigen zyn uit hunne plaats geweken , en ftooteü

tegen eikanderen aan. Doch het maakfel zelf is in den

grond nog goed ; en , om het te doen gaan , word alleen

vereischt, dat men ieder derbyzondere deelen in dien

rang ftelle, welke aan hetzelve toegewezen moet wor-
den.
Men heeft meer dan eens het gelukkig evenwigt ge-

zocht, dat alle de onderfcheidene gezngvoerende Mag-
ten van ons Staatsgeflel in eene juiste en evenredige

balans kan houden. De buitengewoone Vergaderingen

van 1651 en 171 8 wierden ten dien einde belegd. De
Friezen zyn geduurende deeze onlusten van oordeel ge-

weest 5 dat men tot datzelfde middel toevlucht moest
neemen. Zy hebben daarvan een plegtig voorftei aan

de andere Bondgcnooten gedaan. — Doch, zo derge-

lyke onderneemingen het gewenscht oogmerk zullen

bereiken, moet het Volk met zyne Reprefentanten vol-

maakt eenftemmig zyn. De Aristocraaten moeten dan
niet doen , gelyk zy ten aanzien van fommige inwooners

van Dordreclft in het jaar 1651 gedaan hebben. Men
moet de Burgers, die hunne dierbaarPie Voorrechten

terug eifchen, niet in hechtenis zetten of uitbannen.

Men moet ook geene Waardgelders noodig hebben , om
zich te beveiligen tegen eene Burgery, wier mistrouwen
men zich op den hals gehaald heeft. Ook betaamt het

niet, dat men het onkundig Gemeen alleen en Vv^illekeu-

rig laat handelen , en aan zyne eigene drift overgege-

ven, de treurtooneelen van 1618, 1672, 1747 en 1748
laat vernieuwen.— Men was toen van meening, 'dat het

Stadhouderfchap een voortreflyk en beproefd middel
zou zyn , om van de ondraaglyke onderdrukking der

Aristocratie bevryd te worden. Tot een ander uiterfte

voortgedreven, fcheen men toen alle magt en gezag
aan die ééne Waardigheid te willen verbinden , om de-

zelve des te aan^ienlyker témjjakeii. Maar zo men nu nog
ee-
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eenigzins zou willen twyfelen , of ons Staatkundig

werktuig nog verwrongen en gebrekkig is^ dan kan. de

laatlte oorlog tot een overvloedig bewys llrekken. De
vordering in politieke kundigheden en de lieerfcbende

drift der gemoederen hebben vraagen op het tapyt ge-

bragt en doen uitpluizen ,^ welke men te vooren zelfs

niet met den vinger zou hebben durven aandippen. —
Laaten wy ons derhalven haasten^ om met eene zo ge-

lukkige omftandigheid ons voordeel te doen. Laaten wy
onderzoeken^ of niet het terug brengen der Regeering

tot haare oorfpronglyke Inflellingen , en het wedergee-

ven van een gedeelte van den ouden en wettigen in-

vloed in dezelve aan de waare Burgers, een beproefd

middel zou zyn , om aan het Staatslichaam een nieuw
leven en een' vasten grondflag te geeven. — Wy zullen

dan onwederfpreeklyk bevinden , dat dit het fundamen-
teel vereischte is, om die waare Republikein fche Re-
geeringsform te bewaaren, wier noodzaaklykheid tot

behoudenis van deezen Staat wy nu nog vooraf in het,

volgend Hoofddeel nader zullen aantoonen.

TWEE-
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T W E É D E n O O F D S T U K.

De voordeekn van eene Bóndgendotfchapl'yke, RepuhlU

keinfcbs kegeering ijoor hét Volk van Nederland ^

en bet dringend gewigt om derzelver Grondbeginfe-

len te handbaaven^rH. zuiveren en te volmcïaken,

aangetoond.
'"'.'*','

I. Foortrefl^kheid van een Èondgenootfchapl^k. ,

Cemeenèbestm .. .. . .^

J_Je fchrandérfte en onzydic^fte WetgeeVers èrf^tants-

mnnnen door eisene ondervinding, en door de fakkel

der gerchiedenisfen van alle tyden en Van ille volkeii

Voorgelicht, erkennen eenpaarig, dat een Systeraa vari

Regeering, om volmaakt te zyrt, zodanig zou liioeteil

zaamengefteld weezen , dat bet uit fioofde van eéné

Bondgejiootfcbaplyke Staaïsform alle de Magt van eeii

groot Ryk bezat ^ en uit hoofde van eene verdeeling iTt

kleine Republieken de gemaklyke Burgerlyke BeJhuUring

en de goede orde van een' kleinen Stadt bad* \' 'In

kleine Maatfchappyën üKeen kan men Wetten ihv'oérea

naar de byzondere vereischten en het karakter dei* In*

Wooners ,
—'-ï^'trénë zekere . gelykheid ondeiiiotideni

welke de ziel der Vrybeid is ,
-^—^ goede Zeden aari-

kweeken en bewaaren , diQ de grondïlag , eii de waat*
borg van dezelve zyn, — en den geheelen invloed ge^"

i^oelen van de Liefde voor het Vadetland, volgen^

welke elk Burger zyn eigen belaag (lelt en vind in heC

belang van het algemeen. — Het lot Van groore, wyd--

iiitgeitrekte Monarchyën is gevvoonlyk te zuchten o^
onder Regeeringlooshtid aan veele oorden, of onder

allerleije verdrukking van onder^efchikte Hooge O^'
zienders, welken de Monarchaale Vptdea in eene trap^^

wyze opklimming genoodzaakt zyn over hunne wyduit"
geltrekte gewesten ie Hellen; devvyi het eene onweder*
fpreeklyke Waarheid is, dat, hoe uitgeftrekter de Lan-
den zyn, boe gemaklykcr allerhande misbruiken in de-

zeiven influipen. -— Maar de kleine Siaaten bloeijeii

inzonderheid, omdat zy klein zyn; omdat allen de
jkirgers elkiinderen gadcrling kennen ^ en onderling itt

.^ DEEL. M achi
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acht neemen ; omdat der^dver Soiivereine Opperhoof-
den daar in eigen perfoonen het kwaad kunnen zien,
dut *ej; gefchi^d , eu het gqed , .dat 'er verricht moet
vvordeti. en^orhdat hunne biVélen bnder hunne oogen
uitgeveerd worden. Doch zodanis:e kleine Staaren

zouden welhaast door de 'f^pote Ryken worden inge-

zwolgen, imlien zy dus alleen op zichzdven bleeven

ftaan. Zy kunnen dérhalven geene veiliiiheid^ vip den
dan in een algemeen onderling? Bondgenoötrchap, en

in een Verdrag van gemeenfchaplyke Veiligheid 'en

verdeediging tegen de algeineene. Vyanden. — De
Grieken, de Hetruiiërs , ^ de I^atynen , de Galliërs,

de Acheërs, de loniërs , de ifetoliërs , de Lyciërii,

en meer andere oude Volken,, leveren ons merkwaet-
dige voorbeelden van deeze foorten van Bondgenoot-
fchappen op.. Üit hoofde Wn dit gelukkig Staatsgeftel

>vierd Gnekehland zo aanzienlyk en geducht,; zo wel
door het getal en de fcbran^ierheid zyner inwooners,
als door den heldenmoed , waarmede het de fterkfte

poogingen der ynagtigfranabuurige Koningr>'ken te leur

ftelde. Het Vereenigd Criel^niand zóu voor altoos

gelukkig en onverwinlyk geweest zyn, indien de ban-

den van zyn Bondgenootfchap (lerk genoeg geweekt
waren tegen inwendige Verdeeldheden en Burgerlyke
Oorlogen. — Door middel van eene dergelyke ,Ver-

bindtenis hebhen de Zwitfers, de Vereenigde Neder-
landen, en de Vereenigde Staaren van America, eene
Qnafhanglykheid verkregen, waardoor zy tot aanzien*

iyke Mogendheden geworden zyn.

Dus hebben wy ook in onzen eigen' boezem de waard-
oórzaakcn van den vooifpoed der Staaten, en van het

geluk der Volken. Te vergeefs heeft het zwaard der
Dwinglandy, te vergeefs hebben de fnoodfte listenen

aanllagen der Heerschzuclit, en de hevigile beroeringen

onze Republiek tot in haare fundamenten toe gefchud
en bewogen; nog altoos heeft zy in haare Bondgenoot-
Ichaplyke Unie, en in haare Republikeinfche Vrybeid
iniddelen of aanleiding tot redding gevonden, —- Laa-
ien wy ons in verbeelding eens boven de oppervlakte

van onze Provinciën verheflèn , en ons zelven vraagen

:

Wie heeft deeze vaarten en graften gegraven? Wie heeft

deeze laage vlakten en allen deeze meeren drpoggemaakt?
Wie heeft daar die menigte StQüQu gebouwd, uitgelegd

en
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«n verryktf Wiè beveiligt deezé' lahge Landen ügen
het (tormend geweld der veel hobger opgejaagde Zee-

vloeden , en der veel hoogcr opgezwollene Rivieren ?

Wie doet na verwoestende overftroomingen dezelve

wederom te voorfcliyn komen? Wie heeft van decze

engbepaalde , veenachtige, moeraslige Landouwen een

aardscli paradya, eene altyd wenfchelyke woonftede

van een geheel volk, eene ver^aamelplaats van de ryk-

dommen aller Natiën, en eene voorraadfchuur van de

voonbrengfelen der geheele waereld gemaakt?... Dee-
ze ontzettende wonderen heeft het volk van Nederland

Verricht , in weerwil van alle die wanorden ^ van alle

die gebrekldgheden , van alle die tegenftrydigheden en

verwarringen , aan welke deszelfs Staatsbeltuur tot hier*

toe zo elendig onderhevig is geweest l En wat zouden
wy niet uitgevoerd hebben ,'' welk een vermoogend en'

geducht volk zouden wy niet geworden zyn, indien:,

men onze voor ons zo noodzaaklyke Republikeinfchè

Regeeringsform naar behooren geordend, volmaakty
éenftemmig gemaakt, en ontward had? Maar, wat'

zal , wat moet 'er van on^ wordeti , zo derzelver be-

derf en verval, dat zich thans van alle kanten fchynt^

aan te kondigen, eens geheel plaats greep?

II. Het Gewi^i van eene Repiiblikeinfcbe Regee^

ring uit de gejleldheld van bet Land,

Andere Volken kunnen in andere Landen zeer ver*

mogend en geducht blyven onder gantsch andere in*J

ftellingen van Regeering. Frankryk, Rusland, Pruis-'

fen en eene menigte andere Staaten kunnen onder het

beftuur van Alleenheerfchérs zeer wel beftaan. Die'

volken kunnen ryk en magtig worden , fchoon daar ee«

nige ongeregeldheden, en wanorden plaats hebben*
Daar kan, zonder eenig verderÜyk gevolg een, groot
Veldheer door een' zot, een wys en fpaarzaam Schat*»"

meester door een' loshoofd, een verlicht Staatsdienaat|

door een' weetniet vervangen, worden. Die Landen
'_

bezitten zo veele middelen van herilel in den rykdom
v^n hunnen grond, dat eenige ftaatsgebreken daar juist'

niet van groöte gevolgen zyn. — Maar geheel anders^

is het met ons getteld. Grond en Lucht, Landaart en
Nationaale kostwinning, de kleinheid van Land en/,

V^olk, de onevenredige grootheid der Geldfommen, dië'*

B a 'er
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'£r moeten opgebragt wouden, en de verwonderJykif

wyze , op welke die Lasten moeten geheven worden

;

met één woord, onze gelieele phyfifche en oeconoini,-

fclie ünat is geheel anders gefield. Welk eene Regec
riïigsform zou derhalven voor ons de eenige be^te zyn?
. indien de Vereenigde Nederlanden grooter waren , dan
zy nu zyn ; indien zy een tiental millioenen inwooners be-

vatteden; indien deezen hun onderhoud uit de voort*

brengfels van hun eigen' grond trokken; indien de be-

lastingen , welke de Regeering van nooden heeft, uit

die zelfde voortbrengfelen te vinden waren ; indien 'er

geene andere openbaars uitgiften te doen waren, dan
tot het oriderlioud der landsbedienden vereischt worden,
dan zou dcQze vraag als onverfchillig,. en het antwoord
^Is twyfelachtig kunnen aangemerkt worden. — Doch ii>

dè Vereenigde Nederlanden telt men geene drie millioenen

menfchen. Zy zouden zelfs niet boven de vier mil-

lioenen inwooners kunnen bevatten , Vv-'anneer men 'er

allen de nog onbebouwde landen bearbeidde, wanneer
lÈeii 'er de meeren en moerasfen droogmaakte, en wan-?,

neer men 'er de fabrieken en manuflicluuren overal

deed bloeijen. '../,,, .
,

,;

Het' onderl^ioud '>an Dyken, Dammen, Sluizen,^

Bruggen 3 Vaairten, en andere Vvattrwerken , bedraagt

jaartyksdoör de gehéelé Republiek een oilgéloófïyk aan-

tal millioenen; het onderhoud van Land- en Zeemagt

is. daarenboven hier ongeiyk kostbaarder dan ergens

anders, en beloopt wederom op eene menigte millioe^,

nen ; Regeering , Gerichtshoven , allerleije nood-

wendige Amptenaars en Opzienders kosten .wederom'^

onnoemlyke lommen. Maar dit, hoe verbaazend ook,^'

is nog op verre na. niet alles. Alle de noodwendighe-^

den, tot 's Landg, verdeediging vereischt, gelyk by.j

voorbeeld , allerjeije krygs- en icheepsbehoeften , nieiT

alleeu, maar ook de noodzaaklykflc levensmiddelen,'

moeten , voor een groot gedeelte , uit andere landen,

gehaald worde u. Om dezelven voor ons te verkrygen,[,

hebben wy daartegen in ruiling niets anders aan te bie- )

den, dan — geld, getrokken niet uit mynen, die in.^

het land zyn, maar uit de enkele zuivere vrucht van^

naarltigheid en koophandel. Volgt nu niet uit •

deezen toelland van zaaken duidlyk , dat een Staatsbe- ^

iliiur, aan het kostbaar onderhoud van een Hof, aan

pracli-
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prachtige verkwistingen, aan onoplettendhedèn , anri

ongetrouwheden , enz. onderhevig, ons geenzins voegt?

Daar is geen Land bekend, daar de verwaaFloozing der

geringlte omftandighedeii crndiger en gevvigtiger gevol-

gen zou hebben.
Het oog van den Souverein irroet hier 20 wel ovei'

kleinigheden, als over groote zaaken gaan. — Doch,
zo die zorgvuldig opzicht zelfs over kleine b^zondcrhe-

den behoorlyk plaats zal hebben, moeten dan niet de

Leden der Soavereiniteit overal verfpreid zyn ? Moeten
z/ niet zelven in het geval zyn , om met hunne eigen

oogen zodanige zaaken te zien, welke in de Vergade-

ringen der VVetgeevcnde M^gt met nut kunnen voor^e-

lleld worden? Moeten zy niet in (laat zyn, om zelvcrt

in perfoon te kunnen ontdekken , of de bevelen van
den Souverein wel ten uitvoer worden gebragt?

Het geluk der Staaten en het welzyn der Volken hangt

van de Raadsvergaderingen af. Leert de ondervinding

niet genoegzaam, dat in een Gemeenebest, daar het

belang van den Raadsheer met dat van den Staat op
het naauwst verbonden is, de raadpkegingen van
meer nut en waerdy zyn, en meer gelden, dan in eend

AUeenheerfching, daar die van het karakter van
een' eenigen mensch , moeten afhangen, en daar het

belang van den Staatsdienaar veel meer is, de gunst
van zyn' Meester te behouden , dan aan het algemeen
welzyn t€ arbeiden.

Het gezag, dus verdeeld, is voorzeker aan vcele

bezwaaren onderhevig. De dwinglandy van een'

Vorst, zegt Montesquieu, brengt een' Staat niet

nader aan den rand van zyn' ondergang, dan de

onverrchilligbeid voor 's Lands welvaart eene Kepu-
bliek daartoe brengt. — Het voorrecht van eene

Republiek is , dat 's Lands inkomften daar beter be-

iluurd kunnen worden. Maar hoe zoa het gaan , wan-
neer die daar eens Hechter wierden beiluurd? Haar
voorrecht is verder, dat 'er gcene Gunlleliugen zyn;-

maar, wanneer daar eens alleen de vrienden en nabc-

itaauden van degeenen , die deel aan de regeering heb-

ben, met ampten^ begunttigd wierden; hoe zou men
zulke nadeelen afweeren? Zou dit niet best kunnen
gefchieden, door de zaaken z(5 te fchikkeuy dat 'er

om de belangen vanden Siaat te beftuurea, gecne an-

B 3 ^ dc^
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deren, dan alleen bekwaame en deugdzaame maiinen

gebruikt wierden. — Docli , waar zal men een ge-

noegzaam aantal van zodanige waerdige mannen vin-

den"? Welken zyn de middelen om hen te kcimen ,

en uit te kiezen 1 Zonden die niet hierin gelegen zyn

,

dat in de verkiezingen der StaatvSdienaars niet op ge-

boorte en gunst, maar op ondervinding en verdiende

gezien wifrd?. .. En hoe veelvuldige medewerkende

middelen zouden wy nog meer kunnen optellen! doch

daar is flechts één enkel middel , dat onfeilbaar is , wan-
neer het behoorlyk plaats grypt, dat daarenboven den

Republikeinichen aart en alle Nationaale deugden geduu-

rig aankweekt en opwakkert , en dat om die rede , zo

wel in zync herilelling als verdere inrichting de uherfte

^orgen van onze ftaatkunde vordert. Wy zullen in het

vervolg breeder over dit groot Middel handelen, en

óns voor tegenwoordig vergenoegen met het te noe-

men. Het beftaat hier in: „ Dat de Leden der Wet*

feevende Magt van niemand afhan^lyk zyn^ dan van
et Folk^ dat zy reprefenteeren.''

Dus zagen wy de voordeelen van eene Republi-

keinlche bondgenootfchaplyke Regeering voor onze

Republiek. Eer wy tot ons tweede Üuk overgaan

zullen wy eenige gevolgen of aanmerkingen uit het

voorgaande opmaaken.

I. Dat het volk van Nederland, om een vry, bloei-

jend en vermoogend Volk te blyven , eene Staats-

regeering noodig heeft, welke niet flechts in naam
maar in de daad Republikeinsch is.

II. Dat het vanzelf volgt, dewyl de Herdelling van

onze waare Republikeiniche Regeeringsform in haare

wezentlyldie punten het groot en eigentlyk doelwit is

van alle Patrioifche poogingen , dat het of louter on-

kunde, of dvvaaling, of verkeerdheid, of perfoneele

haat is, wanneer men binnen- en buitenslands uit-

firooit , dat zulke poogingen inbreuken zyn op de

grondbeginfelen van recht en billykheid.

lU. Dat alle de poogingen der' Vaderlandlicvendc

Herilellers in deeze dagen geenzins zyn de uitwerking

van een' blinden , of onbedachienhaat tegen het Stadhou-

derfchap, of tegen het Huis van Oranje. — Uit alle

de Propulitiën , Advyfen en Relolutiën der Leden van

dlejaSiaat, of der Vergaderingen, iu welke de patriot-
"

'

fche
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fche party de meerderheid' beeft, ïS' het immers oj>en-

baar kennclyk, dat de gevvigtigheid van het Stadhouder-
fchap voor httt-wül-zyn der R'é'pu bliek algemeen aangeno-
men word. — Men verzet zidh alleen togen die dwaa-
lende begrippen, welken door onkinnlige, of verkeerde

en by de Nacie verdachte Raadslieden den Stadhouder
ingeboezemd wórden. — Welke fQÓe heefc men dan
offl de Parrioifche Regenten te lasteren ? Allen de flap-

pen, welken zy doen , zyn immers op de duidlykfte

grondbeginfelen van het algemeen en byzonder Neder-
iandsch Staatsrecht gevestigd. Wy zullen ter behoor-
lyke plaats gelegenheid hebben om aan te toonen , dat

de' Patriotfchc poogingen geenzins Itrckken orii d^n
Stadhouder van zyn gezag te berooven , maar -integen*-

deel om hetzelve heilzaamer en vaster te maakeri, door
het v/eder te brengen tot zodanige voorlchriften , die

hem niet meer aan verdrietlyke aanfpraaken en aan het'

wantrouwen der Natie blooidellen. De Stadhouder
zelf heeft meer dan eens de wezentlykheid der gebré-

'

ken van de tegenwoordige Regeeringsform erkend. Iii

zyne Jujlijicatoire Memorie heeft hy de fcliuld der
rampen van den laatften oorlog ten deele op deflecbtC;

verdeeling der verfcheidene gezagvoerende Magten gé-'

worpen. HetStadhöuderlchapkan immers geen' anderen
grondflag hebben dan de welvaart- der Republiek, tot'

wier bevordering het • ingefteld is? Zou het niet eene
overmaat van onrechtvaardigheid zo wel, als van laf-'

hartigheid zyn , de buitenfpoorige magt van één' enke*-'

len Nederlandfchen Edelman boven de waare en nojd-
zaaklyke Rechten en Belangen der geheele Natie te (leW
len? Toonen niet degeenen, welker gelchriftén hier op
uitloopen, zonneklaar, dat hunne harten fchandelyk
geiloten zyn voor die groote en edele gevoelens , wel-
ken de waare kenlchets van vrye Vaderland- iievende
mcnfchen moeten zyn? iMaaken degeenen, die dat
Systeaia door hunne geheime woelingen onderlchraa'
gen , zich niet groorlyks verdacht , dat zy meer ver-

trouwen op de gunst van een Hof, dan op luunie eige-

ne verdienlten ?

lil. Het Ge'wigt eejzer waare Republikeinfcbe Regee^
ring uit betrekkingen op andere Mo^eni' eden.

Laat men niet voorwenden , dat de Republiek ann
B 4 zö-
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zodanige ongeregeldheden en verkeerdheden gewoon
zy; of dat zy zich, in weerwil van de ergerlyke en aan-

ftootelyke gebreken van haare Regeering, tot hiertoe

gehandhaafd hcbbe. De voorleden tyden zyn wel de-

gelyk onderfcheiden van de tegenwoordigen.- Eenyds ,

gelyk wy te vooren reeds aangemerkt hebben , wendde
de Republiek, hoe zeer ook door binnenlandfclie be-

j^oerten eii onlusten gefolterd , echter alle mooglyke
middelen aan, om zich buitenslands te doen omzien,

Eertyds had de Staat, zelfs in het midden zyner groot-

üe rampen , in dö jaloezy der andere Mogendheden ee-

ïie verzekerde lioop tot redding en uitkomst. Eertyds

vond dezelve in Frankryk hulp tegen Engeland; in

Engeland tegen Frankryk; en in den boezen/ van her

Duitfche Ryk tegen die beide , of tegen eene van die

Mogendheden. — Maar hoe zeer zyn de zaaken thans

veranderd ! "Engeland heeft reeds opentlyk getoond ^

dat het geen' den minden prys op onze vriendfcbap (leltj,

en daarenboven fchynt dat Ryk voor altoos de magc
en het ontzag verloren te hebben, waardoor het in

üaat zou kunnen zyn, om ons krachtdaadiglyk by te

ilaan, en te befchermen tegen de Mogendheden var\

liet vaste Land, wanneer die eenmaal mogten b^üui-

ten om haare Ryken , ten onze kosten uit te brei-

den. Deeze Mogendheden , thans tot het klein getal

van drie of vier overweegende gebragt, fchynen zicli,

n\i meer dan ooit onderhng te verilaan, zodat zy

de kleine Siaaten met gemak zouden kunnen verQin-

den.-; De tyden zyn voorby, waarin de Alieenheer-

fchers, in hunne eigen landen door tusfchen beiden

liggende Magten gedwarsboomd , hunne verrichtin-

gen, niet met die geheimhouding, eensgezindheid,

en ipoed konden uitvoeren , ais tegenwoordig , en
waarin het evenwigt niets anders was dan het gevolg

van onderlinge zwakheid. Maar nu verzekert het ge-

zag , dat thans veel onafnar.giyker geworden is, aan

de Eenhoofdige Regeeringen zodanige vooi'deelen,

\vaarvan eene Repubh^k" doorgaans het genot niet

lieeft. Het is thans met den geheelen politieken toe-

fland van Europa zodanig gelegen , dat zelfs , fchoon
de gebreken van onze Regeering niet verergerd wa-
.Ten, wy, met betrekking tot andere nabuurige Mo-
'gfcRaheden, n^ct langer veilig kunuen zyn.^
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Gevolglyk is het van de uiterfte noodzaaklykheid

,

dat de Kepubliek eindelyk eens zulk eene geltalte kry-

ge , waardoor haar met alleen worde toegevoegd ,eene

natuurlyke kracht, die gelyk ftaat met de eenheid van
gezag en gebied in Alleenheerfchingen, maar ook eenc
natuurlyke werkzaamheid, die door het geheel Staats-

Ijchaam heen de Patriottifche en Repubhkeinfche deug*
den doe uitoefenen. Met één woord, daar wy, eens-'

deels, door onze natuurlyke ligging en Staatsgefteld-

heid als door een' onoverkomelyken hinderpaal belet

worden, om weder onder het fchandelyk juk der Al-

leenheeriching te vervallen, zo is het, anderdeels, van
de alleruiterfte noodzaaklykheid , dat wy in ons alge-»

«leen Regeerings - Systema de noodige fchikkingen raaa-

ken ter afweering van die langwyHgheid en werkloos-

heid, welke, gelyk ous de laaille oorlog heeft doen on-

dervinden, noodzaaklyk den ondergang van den Staat

^moeten verhaasten.

De buitenlandfche Mogendheden hebben eene zeer

gewigtige rede om belang te (lellen in de handhaaving
van eene vrye Staatsregeering in de Vereenigde Ne-
derlanden. Alles, dat zou kunnen ftrekken om , onder
het Republikeinsch masker, de Alleenheerfching in ons
Land in te voeren, zou voor onze nabuuren van het

bedenklykst uitzicht kiinnen zyn. Indien onze Regee-
ring, in een' tyd dat het Huis van Oostenryk alle zyne
aandacht fchynt te vestigen op het zoeken van voor-

wendfelen , en het opfpooren van gelegenheden om
nieuwe eifchen op de bezittingen van den Staat te vor-

nien, afweek van haare Repubhkeinfche grondbeginfe-

len, zou dan dat Hnis wel de kans laaten voorbygaan
om zyne oude aanlpraaken op de Zeven Provinciën en
dtrzeiver onderhoorigheden, in alle haare uitgeftrekt-

heid weder te doen gelden ? Zou het niet tot rede by-
brengen , dat de Souvereinen , welker eigendommen en
erfrecht tot dezelve overgegaan zyn , hun recht van
dominium dire6tuvi et utile over de Geünieerde Provin-
ciën Hechts hebben meenen af te Haan , op deeze voor-
lA^arde dat dezelve een Vry Gemeenebest zouden uit-

^laaken? Zou dat Huis niet hierby voegen, dat het
nimmer het oogmerk van die Souvereinen geweest i's

i)m Vorften uit het Huis van Nasfau, of derzelver na-

j^roosv met de oppermagt over deeze gewesten te befchen-

B 5 ken?
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tén?' Nooit hebben Hendrik de IV, Koningin Elifabetli,

Loiiewyk de XIII, Jaiiob de I, Karel de II, de Room-
fcbe Keifers, de. Koningen van Spanje, en verlclieiden

Ryksvorften voorgehad deeze nieuwe Souvereiniceit ie

belpen tot (land komen dan alleen op voorwaarde , dat

zy ten eeuwigen dage haare vr^^e Staats-rege«ring zou
behouden, en dat haare fchatten en eigendommen, zo

in de oude ais nieuwe waereld, nimmer aan VorilLly-

ke Gedachten , die hunne geflagen vj^anden waren ,

zouden vervallen. Veelligt zou dan ieder nabuur van

deeze Provinciën , zich gerechtigd uordeelen om de Ste-

den, Vestingen en Domeinen, in welker bezit de Re-

publiek zich , ter verzekering vnn haare grenzen by
traélaaten heeft doen bevestigen, op te eitchen, zodra

hy zou kunnen inbrengen, dat die Provinciën van de

vrye Staatsregcering , welk zy , by het 11 uiten dier

verbonden , hadden , afgeweken waren. Zy zouden

eene zeer aanneemlyke rede voor deeze hunne handel-

wyze kunnen bybrengen ; naamlyk , dat een vry en

l^andeldryvend Gemeenebcst , zo wel voor zyne na-

buuren als voor alle andere landen nuttig is , daar

integendeel zulk een Land zeer gevaarlyk word , wan-
neer het zyn vermogen niet ontleent van befl uiten ,

die in oppennagtige vergaderingen ryplyk overwogen,

en met meerderheid van ftemmen genomen worden , en

die in zichzelven noodwendig het behoud van den vree-

de bedoelen , maar van de volftrekte en oppermagtige

bevelen van é6i' Alleenheerfcher , wiens eigendunklyk

gezag , natuurlyker wyze , hem kr\'gszuchtige ontwerpen

en het overheeren zyner nabuuren moet inboezemen.Het
Huis van Brandenburg zelf heeft mede groot belang

in het behoud der waarlyk vrye Regeeringsform van
ÓQQze landen. De Vereenigdc Provinciën , tot eene

alleenlieerfching vervormd , zouden van de manlyke op
de vrouwlyke afitamlingen van den regcerenden Vorlien-

ilam kunnen overgaan , en dus het Brandenburgfche en

meer andere Vorstlyke Huizen kunnen verüeeken van

hunne onbetwistbaare Plechten op zodanige Domeinen

,

welken door het grondgebied dier Souvereiniceit inge-

fioten worden , of welken wederom aan hen zouden
moeten komen , zo wel vanwege de natuur dier Do-
meinen zelven, als uit kracht van andere gronden van
recht , ingevolge van welken zy eindelyk weder-

om
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om aan deeze geflachten moeten vervallen. Kan' men
zelfs niet met volle zekerheid (taande houden , dat
l^e; Huis van Brandenburg aan de gemaatigdheid en
onbaatzuchtigheid, welke aan een Gemeenebest, uic
vcele leden zaaniengeyoegd, natuurlyk eigen zyii, dank
weeren moet , dat hetzelve in het bezit . van Oost*
Friesland, Kleefs- en Guliker-land gekomen is; welke
landen minder veilig zouden zyn , wanneer de Veree-
nigde Nederlanden door een' Oppermagtigen Vorst ge-
regeerd wierden , vermits, zy hem uit hoofde van hun-
ne aangrenzing uitermaate welgelegen zouden zyn, en
nit hoofde van hunne zwakheid ligtlyk overheerd zou-
den kunnen worden ?

Men moet geenzins denken , dat liet ontwerp, om
de Regecring der V^ereenigde Nederlanden tot de waare
grondbeginfels van eene Republiek weder te brengen,
aan de andere Mogendheden eenige ongerustheid zou-
,den verwekken. De Voornaamlte derzelve moeten in-

tegendeel, zo zy anders haare belangen wel verllaan,

oprechtlyk wenichen , dat de Republiek eene waare
Republiek zy en blyve , en dat dezelve eene vollvo-»

mene rust , en een' bloeijenden koophandel geniete.

Derzelver wezentlyk belang vordert , dat die eene
vastigheid verkryge, welke de grondflagen van haareu
voorlpoed voor altoos beveiligen kan. •

Heeft, by voorbeeld, Frankryk met in den afgelo»

pen' oorlog , de duidlykfte blyken ondervonden , hoe
allerfchaadlykst, hoe nadeelig het is, wanneer de han-
den onzer Regenten geboeid zyn ? Heeft d^t Ryk niet

bemerkt , dat wy hetzelve niet konden onderlleunen
tegen den algemeenen Vyand, gclyk wy moesten ge-,

daan hebben ; omdat 'er eene party was , welker in-

vloed de bevelen van den Staat krachtloos maakte. En
is het dan niet de zaak van Frankryk zelf , om allen

te verregaanden invloed op 's Lands Regenten in onze
Repubhek geweerd te zien? En dit is nog eene nieuwe
beweegrede voor eene algemeene HerftelHng. Want
wat belang zou dat Ryk in ons kunnen Hellen , en
welk voordeel zou het uit een Verbond met onzen
Staat kunnen verwachten , indien onze Repubhkeinfche
Regeering verward en onzeker , ons politiek wezen
zonder vermogen , en Land en Volk daarenboven ver-

vallen en verarmd waren?

Oofe
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Ook ligt alle andere Mogendheden oneindig veel

daaraan gelegen , dat 'er een Land zy, daarzyonuitput-

baare hulpmiddelen in geld en allerbande foort van

waaren, in gevalle van onvoorziene noodzaaklykheid

vinden. — Hoe veele buitenlandfche V'olkplantingen

zyn niet aan de geldfchietingen der Nederlanders haa-

ren voorfpoed verfchiildigd; een' voorfpoed 5 gevaarlyk

zelfs voor degeenen , die denzelven veroorzaakt heb-

l^QY] ? — Moe veele Landen , zouden dp gelegenheid

misfen , om hunne inlandfche voortbrengfels met nuc

af te zetten , indien zy niet door de Hollandfche fche-

pen* langs de kusten af en aanvaarende, uitgevoerd,

of op de algemeeiie marktplaats in Holland gezon-

den wierden ? Wie kan de groote nuttigheid

ontkennen , welke de Hollanders aan de vreemdelingen

van alle landen toebrengen ten aanzien der koopman-

fchappen , welken men hen in commicfie zend ? — Wie
toch kan ontkennen , nat de gewigtige fabrieken van

Frankryk, Engeland, Italiën, enz. zonderde Holland-

fche ónderfteuning , van haare eerfte en volllrekt on-

X)ntbeerlyke noodwendigheden niet zo overvloedig , en

gemaklyk zouden kunnen voorzien worden , hetgeen

zy echter , zo zy haaren bloeijenden ftaat zullen bi^'ven

behouden , zekerlyk noodig hebben. — Wat zouden

wy nog kunnen zeggen van de gewigtige hulp en aan-

moedigingen, welke zy door middel der asfurantiën ,

aan uitheemfche onderneeraingen , aan togten naar ver-

afgelegen gewesten bewyzen? — En laat ons Hechts,

om niets meer op te haaien , lüer byyocgen de m.agtige

onderrteuning, welke de openbaare fondfen van andere

Ryken, byzonder die van Engeland, vinden in het aan*

deel, dat de Hollanders daarin hebben?

IV. Oorzaaken van onze opkomst en vervaL

Op deeze w^yze vermeerdert dit nyver Volk door

zyne vlyc en werkzaamheid den overvloed der open-

baare markten , vermindert den prys der koopmanfchap-

pen, doet den omloop van geld en waaren toeneemen,

bevordert en breid het verder van allerleije goedereu

uit , en geeft dus , om eens zo ie fpreeken , aan de

bevolking^ aan den akkerbouw, en aan de nyverheid

van den gantfchen aardbodem een nieuw leven. Dus
loopt het algemeen belang van Europa hierop uit, dat;

'
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<3e Republiek in haaren tiatuurlyken ftaat van vooifpoed
bewaarcl blyve. En aan welke gelukkige oor.^aak moe-
ten wy deeze voordeelen , zowel dierbaT.r voor andere
Natiën als voor ons zelven , toerdiryven? Is het niec;

voornaamlyk aan het genot van eene burgerlyke , flaat-^

kundige en godsdienltige vryliéid, die , zo al niet vol-
maakt, ten minfte veel grooter dan die van ecnige an-
dere landen is? Is Holland niet de algemeene toevïuclit

én fchuilplaats van alle menfchen geweest, welken de.

onverdraagzaamheid of de onderdrukking uit andere-

landen verdreef V Zy bragten goud of nyverheid aair

in een gewest, daar hen door de innerlyke goedheid:
der wetten , en de onzydigheid der rechtspleegingj

,

het bezit en genot hunner eigendommen ea werkeii'

verzekcrd wierd. In andere Landen wlerd het heii-

zelfs niet vergund , om aan de benaauwde klagten ,r

die hunnen bangen boezem vervulden, den . ruimèii',

teugel te vieren. Zy w^arcn. veroordeeld, niet allieii

om te lyden, maar^ tot overmaat van ongeluk, zdf^
ook om hunne fmart of hun verdriet te Verkroppen,
Daar rekende de Spuverein , aan wien het Ópperbe^
wind toebetrouwd was, zich wegens het gebruik, dat
by van zyne magt en gezag maakta , aan niemand^
anders , dan aan God zelven verantwoordelyk. By'
ons integendeel had geene foort van wethouderfchap.
recht over het leven, de goederen, of de vryheid der
byzondere burgeren. Men kon hen van voor de vier-:

fchaar hunner catuurlyke en bevoegde Rechters niet:

wegrukken. Alle de wetten hadden hier dezdfdc ver-
bindende kracht voor den Regent zo wel als voordea
enkelen burger* Grooten en kleinen waren op gelykc
vvyze verpligt, om de gewoone belastingei; te betaa-
len. Deeze heilzaame wet was toen nog in het

,
geheel.

niet verzwakt^ zelfs nog niet ten behoeve van den.
aanzienlykften Regent van den Staat; en de zaaken
gingen zekerlyk daarom niet Hechter. De weiten wa-
ren geene uitwerking van het welbebaagen , of van de'
willekeur van een' enkelen mensch ; integendeel wiiren
zy alle uit den fchoot dèr nationaale vergaderingea
ïjd. een ryp overleg en eene bedaarde raadpleeging
geboren.

Aan deeze voordeelen van ecnc Bondgenootfchaplyke
en RepubJikeiüfclic Rege^ringsfoim zyn ny ons bc-

ftaaö
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flatin en onze welvaart verfchuldigd. Maar vanwaar
komt het toch , dat een zo voordeeiig en zo ficrlyk

Staatsgebouw van alle kanten dreigt in te florten? Waar-
de Medeburgers van alle rangen ,• geenen uitgezonderd,

weet, dat de Regeering van andere Natiën , door de
ondervinding eindelyk beter onderrecht , verdraagzaa-

mer en meer verlicht is geworden. Landen, die voor-

heen de zetel van gewectensdvvang \Varen, vergunnen

thans aan verfchillende gezindheden voorrechten, wel-

ke dcezc zelfs hf onó niet tinden. Naardien orize

\Vysheid bctrekkelyk geweest is, verliezen wy dagelyks

iet^ van hetgeen wy aan de dwaasheid van andere Na-
tien , die verlichter worden , verfchuldigd waren. Door
welk middel zullen wy,.by voorbeeld, die groote ka*

pitaalisten , welken de ziel en den ftcun der nationaale

nyverheid uitmaak en , in ons Land houden, indien zy
daar geene burger!yke voorrechten vinden , die hen het

gemis- van een' vruchtbaaren grond , en den drukken-

den last der imposten kunnen vergoeden ? Die voorrech-

ten, welke in de óogen van een* waaren llepublikein,

die dronkenmaakende weelde en die betoverende wel-

lusten overtreffen , welken andere vruchtbaarder en aan-

genaamer nabuurige landen opleveren?

Ondertusfchen begint ons Staats - beftuur op cene

zichtbaare wyze van de oude grondbeginfelen , en het'

volk van de oude deugd zyner voorvaderen af te wy-
ken-.' De verbastering van onze zeden , het toeneemen

van de pracht, en het verval van onze fobrieken, bren-

gen dagelyks aan de bevolking van oitze (leden en aan

de fterkte van onzen Staat het fchrooml^^kst nadeel toe.

-^ De Staatkundige dwaalingen en ' het nationaal be-

derf hebben de kwaaleft van ons'Staatsbeftuur zodanig

verergerd, dat men, om het voor een aknftaand en ui-

terst Venaal te beveiligen, alle de dr^^veeren van het

kunstwerktuig hoe eer 'hoe liever weder moet opwin-

den. En dit kunstwerktuig kan tot geen' regelmaati-

gen gang gebragt worden dan door middel van eene

Herfïclling, die niet alleen de Regeeringsform , maar

ook alle de bronnen van het weivaaren van den Staat,;

de Bevolking, den Akkerbouw, de Nyverheid, en dm'
Koophandefop gelyke wyze, in zich bevat , en die,-

door allfen de takken onzer welvaart aan te moedigen,

gekgenhei(i geeft tot her aflbsfen der' fchulden van 'len

Staat

,
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Staat y om dus eindelyk eens de vermindering moo^lyk
te maaken van die algemeene lasten, welken de geringe

lieden het meest drukken.— Zolang, (en dit is eenfluk,

dat wy u nooit te fterk kunnen iiiboezemen) zolang niet

een a/g^m^enpto door geheel onsLand , eejiplan, dat zich
over allen de declen van ons Staatsbe.fluur uitbreid

, ge-

maakt \v*ord; zolang Éullen alle tegenwoordige ftukswy-

ze 'verbeteringen meer kwaad, dati goed uftwerken. '

—

^ Het is volftrelitnoodzaaklyk, 2p wél om eene Natie
ftaande te houden, als om dezelve te redden," dat" i?ien

die hoe langer hoe meer verlichte. Daar is geen ander
middel , om haar tegen allerlei inwendig en uitwenf
'dig verval , tegen de onderneemirtgen derheerschzuchtj
tegen den onbemerklTanren voortgang der misbruikedii

en tegen de verdapping der wetten in zekerheid te (ieV
jen.

' Vrye menfchen, die zekere Rechten en Privilé-'

giën bezitten, moeten over derzelver naauwkeurige on*»^

derhouding fteeds met byzondere jaloersheid waakzaam*
zyn, en het hoogst belang (lellen in zulk eene R<?gee^'

ringsform , welke daarvoor de zekerde waarborg
kan zyn. — Volken, door de flaaverny en de elende-

ontëdeld,cn tot een' ftaat van jammerlyke laagheid ge^
bragt, zyn altyd tot verandering genegen , en tev.eiis^

bereid om alles het onderst boven te keeren. Hoe zoiJh**

den zulke menfchen opentlyk voor het w^elzyii van huii[

Vaderland uitkomen, of zich daarvoor in de bres ftel*^

len? Zy hebben geen Vaderland; want de lucht, die^

wy inademen, de grond, dien wy betreeden, en het
land , waarin wy niets dan het brood van fmarte vhi'.'

den, — dit alleen kan immers het Vaderland niet zyn.
-Ai— Het Vaderland moet zyn voor ons dat land , daar'

\vy onfchendbaare Voorrechten bezitten. ^-— Daar'
wy allen deel aan, of recht tot het Staats -befluur heb-'
hm, Laaten^w-y nu, na aangetoond te hebben , dat
het belang van bet volk , de natuur van het Land erf

de politieke gefteldheid van andere Mogendheden ons"
iTOöpen om de waare Republikeinfche beginfelen te
iiandhaaven, te zuiveren en teyolmaaken, onderzoe-
ken , of wy, uit kracht ,van^ ons openbaar Staats-recht,
eene wettige aanfpraak op dezelven hebben.

DER.
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DERDE H O O F D S T U IC

t^an de Rechten des P'otks in de Vereenigde Nederlan*
den^ 'üolgens de grondbeginfekn van het Algemseri

Recht (^jus publicmi) en de omjlandigheden ^ aan al-

len de Ledeii tian bet Bondgenootfcbap gemeen , en
door alle de Partyen erkend.

I. Oorfprong der Burgerlyke Regeer(ng»

JL/e menfchen hebben zich alvoorens in .mantfchap*

pyëii moeten vereenigen , eer zy 'er op bedacht konden.

zyn , om eene regeering te vormen. De ongeftadigheid

der jaargetyden , de Ichaarsheid der levensmiddelen, de

rampen , de verwoestingen door de woede der Elemen-
ten en der wilde dieren aangerecht, de uitvoering van
groote en moeilyke werken, -hebben hen genoodzaakt

zich met hun geiykcn te verbinden , om door de tus-

fchenkomst van een veel grootergetal handen , dat geen uit

te voeren, het welk één mensch alleen te vergeefs zou
ondernomen hebben. Dus zyn de verfclieidene horden

of (lammen van AVilden ook maatfchappyën ; maar ver-

mits dezelve doorgaans flechts beftaan, om eikanderen

in hunne onderlinge noodwendigheden behulpzaam te

zyn , zou het al te oneigentlyk gefproken zyn ^ wan-
neer men aan deeze onderlinge vereeniging den naam
van Staat, Regeering , of Republiek zou willen geeven.

Ondertusfchen , nadat eene naamver verbondene ei\

talryker maatfchappy woeste en onrechtvaardige driften-

had voortgebragt ; nadat die driften , vv'^elke haar of

door verfchillen van binnen, of door aanrandingen van

buiten hadden ontrust; en nadat de leden der maat-

fchappy fchikkingen hebben moeten maaken , om
de rampen , welken zy de een van den anderen, of

van fommige heerschzuchtige nabuuren te vreezen had-

den , of te bedwingen , of voor te komen ; van dat

tydrtip af aan hebben 'er Verdragen , Wetten 5 en een

gemeen Belang , met één woord , eene daadlyke 5

hoewel nog onllaltige , Republiek plaats gehad. Dus
is de wet niets anders dan de uitdrukldng, en de

wetgeever niets anders dan de uitlegger van d^n
al»
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algcmeenen wil. Dus worden allen de ledenvan bet

Staatslichaam aangemerkt, als of zy daadlyk tot het

pntwerpen der weteen medegewerkt hadden.' Wanneer
zy zich daarnaar fchikken , doen zy niets anders , dan

san de voorwaarden der Maatlchappy , waarvan zy le-

den zyn 5
gehoorzaamen. De wyze , om uit ver-

fcheidene verdeelde wiisbepaalingen eene algemeene

piagt, een openbaar gezag, met écn woord eene Re*

geering te vormen , moet altyd het algemeen Welzyn
ten 'doel' hebben. Het Itryd tegen den aart der zak-

ken , dat de Maatfchappycn tot haar eigen verderf

zouden worden opgerecht. Dus word de Maatfchap*

py uit de behoeften van den mcnsch, en de.Regee-

ring uit zyne gebreken geboren. De Maatfehappy
ftrekt buiten allen twyfel tot der menfchen welzyn

,

door hunne genegenheden ondeding te vereenigen , en

het voornaam doelwit der Regeering is de driften der

leden, die onder haare magt gefield zyn, te beteuge-

len. De Maatfehappy is een wezentlyk goed , maar
de Regeering is een noodzaaklyk kwaad. Wanneer
eindelyk de Regeering OLverdraaglyk geworden is »

blyft het oprechten van eene nieuwe Maatfehappy nog
het voornaamst hulpmiddel dier ongelukkige volken»

IL Onderfcheidene Regeeringsfor77ien.

Hoewel 'er eigentlyk niet meer dan drie onderfchei-

dene Regeeringsformen zyn , dat is te zeggen , dat de
Oefening der Opperlle Magt of van Eénen alleen, of
van Verfcheidenen , of van Allen moet afdaalen; zyn
nogthans de regels en voorfchriften , die tot een'

gi'ondflag van het Souverein Gezag dienen, voor na-

dere bepaaling of uitbreiding vatbaar. De Monarch,
de Edelen, en het Volk kunnen in de oefening hun-
ner magt tot op een zeker punt worden bepaald. De
flaatkundige gebouwen zyn ook door den tyd aan
merklyke veranderingen onderhevig; de ouderdom on-
dermynt die allengs ; en zy draagen dikwyls de merk-
tekenen van de alvernielende kracht des tyds. Zelfs

zyn de best gevestigde Staatsregeeringen niet altyd hecht
en fl:erk genoeg , om tegen eene gantschlyke omv/en»
teling heiland te zyn. De Staats -lichaamen kunnen
in hunnen eigenen aart verandering lyden , door lang-
zaaraerhand vau eene Volksregeering tot eene Aristocra-

X. DEEL, C tie*
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tie , vnn eene Aristocratie , tot eene Monnrcliie te veranr-v

ten , en dns zelfs op nog meer andere wyzen , zo dat zy
niet meer dntj^een zyn, hetwelk zy in den beginne wa-
ren. De Jaarboeken der Eeuwen zyn opiq;eviild met
de droevijifte gerchiedverliaalen van omgekeerde Mo-
nincliiën , van Aristocratiën en Volksregeeringen aan
het .sjezag van éénen eenii^en Overheerfcher onderwor-
pen ; maar het zou ongerymd weezen , om uit deeze

en dergelyke voorbeelden gevolgen te trekken, die voor
de wezentlyke Rechten óitr ftaatkundiire ^laatfchap-

pyën ongunfHg waren. De Gefchiedenisicn , en byzon-
der onze Vaderlandfche , leveren ons overal droevige

verhaalen van geftadigen twist tusfchen Souvereinen

,

naar eene willekeurige magt haakende, en Volken, hun
best doende om hunne V^ryheid daartegen te verdeedi-

genop. — Onder zwakke en vreesachtige Vorsten heeft

eene Natie zich fomtyds in het bezit gefield van ver-

loren Voorrechten , die tot haare bilfyke rechten be-

hooren ; en integendeel is zy onder werkzaame en
magiige Vorden niet zelden van haare onbetwistbaarfte

Rechten beroofd geworden. In verfchillen van deezen aart

moet men zich niet beroepen op de gefchiedenis , noch
op het gebruik , noch op voorbeelden , noch zelfs op ver-

gunningen van Charters; — maar alleen op den Oor-
fprong van bet Souverein Gezag ; — op de onver-

vreemdbaare Rechten der Natiën; — op de Rede; —
op de Gerechtigheid; — op het Belanir óes Vader*

lands, wiens Geluk altyd de Hooglte Wet uitmaakt.

Aandoenlylvc tooneelen van gewigtige gebeurtenisfen

,

van onzekere, twyfelachtige , tegenllrydige en zonder

ophouden verfchillende voorvallen, zyn fpreekende be-

wyzen van de onHand vastigheid van alk menschlyke
Inllellingen. 6 Sterv^elingen, vernedert u, en erkent,

dat het alleen een voorrecht van den Aimagtigen is,

onvemielbaare werken voort te brengen!

Het zou derhalven ongerymd zyn , deeze natunrlyke

oorzaaken voor grondilagen der Burgerlyke Maatfchap-

pyën te willen houden. I>e meesten der groote Ry-
ken zyn, wel is waar, hunnen oorfprong of aan Ver-

overingen , of aan onrechtmaatige ïndringingen ver-

fchuldigd; doch, wat volgt hieruit anders, dan dat de

Stichters daarvan Roovers en Ge^^sfels van het Mensch*
dom geweest zyn ? — Indien de magt een wettig mid-

del
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del was om bezittingen te verkrygen , zou 'er niets

meer te doen zyn , dan te maaken , dat men de fteik»

he ware. Daarenboven , vermits het blykt , dat de

Volken reeds vóór de overwinningen in geregelde

Maarlchappyön bellonden , dewyl men anders wilde

Natiën niet zou hebben kunnen onderbrengen ; zo kan
alleen hunne daarop volgende vrye toeftemming eene

onrechivaar liglyk aangemaatigde Magt wettigen. De
verandering der Staatsgedaante heeft derhalven in dit

geval noodzaaklyk denzelfden grpndflag, als eene ge-

weldige omwenteling, welke door eene geheele Natie

volbragt word.

III. De *waare grond/lag van alle Regsefingsformen.

Alle de Regeeringsformen berusten dus op een*

grondOag, dieeenigen alleen op de magt des Volks
gebouvvd is. Wanneer derhalven de Volken eene Mo-
narchaale, eene Aristocratifche of eene Volksregeering
hebben ingelleld , moeten zy niet geacht worden , eene
eeuwigduurende verbindtenis aangegaan te hebben;
neen , — zy hebben llechts eene provifioneele gedaante
aan het Staatsbeftuur gegeeven. Zohaast de Regee-
ring onbellaanbaar is geworden met het algemeen
welzyn ; zohaast de burgerlyke en openbaare Rechten
der Volken gefchonden worden, en de Wetten en hec
Oppergezag beiden onmagtig zyn , om die te doen eer-

biedigen; — zohaast is ook het Volk ontflagen van de
banden, welken het zich vrywilhg heeft opgelegd, en
tevens gewettigd tot eenen algemeencn oplland , ten
einde niet alleen andere Staatsdienaars aan het roer der
Regeering te rtcUen , maar ook eene andere foort van
Staatsbeituur onder zich in te voeren , — een Staats-
beftuur, dat gefchikter is, om de veiligheid en het
welzyn der Maatlbhappy te handhaaven. Zodanig is

de eerwaerdige oorlprong van onze tegenwoordige
ConÜitutie.

IV. Gevoelens van onze beroemdjle Rechts^
geleerden»

Allen onzeSchryvers over het Staatsrecht, byaldien noch
gunst, noch vrees hunne pennen en hunne goede trouw
gellremd hebben , komen in de bovengemelde onweder-
i^r^eklyke grondbe^ioiejen overeen, j, Het is waar, "

C 2, jzeg;
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zegt onze Doorluchtige Medeburger g ii o t i u s , C*}
„ de Heilige Schrift eischt, dat alle £iel den Magten,

,, van God geordineerd , onderworpen zy. Maar men
,^ moet aanmerken , dat de mciifchen, burgevlyke

,5 Maatfchappyën hebben opgerecht, niet volgens een

„ bevel van God , maar uit hunne eigene beweeging,

„ daartoe aangezet door de ondervinding van het on-

„ vermogen, waarin afgezonderde huisgezinnen zich

„ bevonden, om zich tegen de beleedigingen en het

„ geweld van anderen te verdeedigen. Daaruit is de

j, hurgerlyke raagt geboren , welke de heilige Petrus

5, om diè rede eene menschlyke ordening noemt;

5, hoewel zy elders als eene Godlyke Inllelling be-

5, fchreven word , omdat God dezelve als eene zaak

j, voor de menfchen heilzaam goedgekeurd heeft." (f)
Op eene andere plaats onderltelt deeze groote Man.,

dat het Volk de Souvereiniteit aan een' enkelen perfoon

mag opdraagen ; derhalven moet het oorfpronglyk be-

zit daarvan aan het A^olk toebehooren. „ De Souve-

5, reiniteit" zegt hy verder, ,, berust in een' Koning,

,\ als zynde het Hoofd van een' Staat, en in het

„ V^olk, als zynde het Lichaam zelf; zodat by den

„ dood des Konings de Opperheerfchappy tot het

„ Volk , als tot zyne waare Bron , te rug keert."

Grotiüs, fchynt, wel is waar, in andere plaatfea

deeze grondbeginfels tegen te fpreeken ; gelyk by
voorbeeld Lib. IL Cap. 9. §. 8. Lib, lil. 5. 8. n, 2.

door aan Veroveringen , en Opdragten jvan het hoogst

gezag buitenfpoorige Rechten toe te fchryven; maar

men behoeft flechts te overweegen , welke moeite

deeze Schryver aanwend, om zyne dwaalende gezeg-

den met de fundamenteele grondbeginfelen te doen

overecnilemmen , en men zal bevinden , dat hy zelf

van de onbellaanbaarheid van zyne (lelling overtuigd

is geweest (§j. Ook fchynen Ibmmigen van zyne
Uitr

(*) Epnt. /. Cap. II, V. 13. De Jure B. ^ P, L J^

§. FIL N. 3.

(tj IbüL Cap. 3. §. P7ir.

(§) De Heer Beaufort, Schryver van sfe Fryheid in den
Burgerjiaat ^ in 1737 gedrukt; dezelf'^e , aan wien men
hec Yoortreflyk ftuk, het Leven van fi^tllem den /. te dan-

kea
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Uitleggers , alsBarbeirac , Cóccejns (*) , van der

Mutlen enz; het-gévóek^n aangaancle- de Souvereiniteit

des Volks nog verhoogd te -i^ebben. Volgens den
laatden zyn de Alleenheerlching ,': de > Aristocratie eji

de Volksrtgeering Hechts toevallige Regeeringsformen,
die veranderd kuftnen worden^ terwyl het volk. het
Souverein gezng, oorfpronglyk 'en, wezen tlyk aan het-?

zelve toekomende., onherroeplyk' behoud. Noodt,
lürtiiis, Huber 5 -en meft éi^n woordr , allen onze na-

tionaale Schryvers over het Scaatsrecht ,> en zelfs de
beroemdllen onder de büitenkindfchen, by voorbeeld,

Puffendorf, Sidney, Locke, H'utchelbn , Price, Priest*

ley , Montesqüieu , Rousfeau, Mably, llaynal, en'z.-zyn

Van hetzelfde gevoelen. ' ;. • •'

Geen van onze Schryvers heeft de onvervreemdbaar
re Rechten 'der "Volken in dit opzicht , overtuigender

voorgelield dan de Schryver van zeker Werk, dat in

deeze -iaatfte odliisten een ongemeen groot gerucht
gemaakt heeft. Keu boek kan , fchoon het verbodea
word, echter fomtyds ontegenfpreeklyke waarheden
behelzen; ,, ó Landgenooten I ''zegt deeze Schryver^

^, het Land hoort ulieden niet malkanderen toe, ert

,; niet den Prins met zyne Grooten alleen. Het Volk^
,, dat in een Land woont , de Ingezetenen, de Bur«-

„ gers, en Boeren, minvermogenden en ryken, gix>Q-

,, ten en kleinen, deezen allen bycen genomen , zyn
„ de waare Ligenaars', de Heeren en Meesters van
j|-, het Land; 'en kunnen zeggen , hoe 2y het geregeerd

5, wiikn hebben. Een Volk -is eene groote Maat*

5, fchappy , eene Compagniefchap , en niets anders,

p, De Regenten, de Overheden , de Magillraaten , de

„ Prins .• wie het, ook zy, die cenigen post in die

„ Maatfchappy bekleed , ^yfl- maar enkel da Direc-

„ teurs, de Bevvmdliebbers'^-de Kentmec'sters van die
' • '

"

,5 Com-

Ijen heeft , fpreekc op deeze wyze van grotiüs : „ Waar-
,', Ichynlyk zou die vooriieflyke Man, zo in opzicht vi.n

„ de Vryneid, ais van Ibmunge andere .zaaken, uitvoeriger

5, en geiieel anders ^efclireven hebben, indien hem het i;e-

„ luk had mogen gebeuren, van daV Boek in zyn Vader-

„ lanti en in een' vryen Staat te ichryven. "
i/. /, C'.;/.

(*) CoccEji D:sr, Frooenu 7X.* C.''I4. ƒ. X4<$.
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5, Compagniefchap of Maatfchappy, en in deeze qua-»

9, liteit minder dan de Leden van dezelve, dat is,

„ dan de gcheele Natie of het Volk te zaamen geno-

5, raen. .,. Al hun gezag is van ulieden ontleend ;

„ zy zyn ulieder dienaaren , en aan het meerder getal

„ van ulieden onderworpen, en rekenfghap en gehoor-

„ zaamheid fchuldig.

"

Deeze Schryver word verdacht gehouden , zullen

zekere lieden ons te gemoet voeren. Maar wat
zullen zy toch kunnen antwoorden, wanneer men hen
aantoont, dat hunne eigen voornaamfte Schryvers niet

alleen dezelfde grondftellingcn hebben aangenomen;
maar dat zy zelfs geen .andere bcwy^en hebben kunneq
vinden , om de omwenteling , ten behoeve van den

Stadhouder uitgewerkt, daarop te bouwen. Kan
men een treffender bewys van de waarheid deezey

grondftellingen bybrengen , dan te toonen , dat zy
door twee zo zeer tegen eikanderen (Irydende partyen ,

gelyklyk erkend en beleden worden V I)c verkeerde

toepasfingen, welken men uit zulke billyke en recht-r

niaatige grondfleliiui^en trekt, kunnen derzelver v/aar^

heid gecnzins verzwakken. „ Zo degeenen , " zegt

(de Schryver van het Gedrag der Stadhouders - gezinden

verdeedigd^ 99 die op het kusfen zyn gcfteld, door hun-

^, ne Hechte beheering hun rechten gezïvg verliezen,

„ keert hetzelve weder tot de ISlaatfchappy ,en het

3, Volk heeft recht , om zich de Opperheerfchappy

g, aan te maatigen , en de Wetgeevendc Magt te ge-

„ bruiken, of wel (NB.) eene nieuwe Regeeriug&wyze

„ op te rechten, en het hoog Gezag, daar het alsdan

3, geheel en volkomen meester van is , in andere han-

3, den te (lellen , zoals het dat goedvind. . . . Het

3, eenigst doelwit van eene Maiatfchappy niets anders

„ zynde , dan de welvaart van elk Lid in 't by2;on-.

„ der. . . 5 kan geen Lid van het Volk afzien van het

3, recht, om over zyne Regeerders acht te geeven,

3, om zich tegen hen aan te kanten, dezelven af, en
3," anderen in de plaats te zetten , wanneer men be-

,5 fpeurt, dat de Maatfchappy onder hunne Regeering

5, te gronde gaat.... Dit Recht, uit een pligt, van

,, dm Schepper aller dingen ons opgelegd , vloeijende

,

33 is daardoor tevens een pligt, daar wy niet van kun-f

%% H.^U tfzien 9 ZQiid^r teg^n dQi\ wil ^es All?rhoogli;^n
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„ te zondigen..-. Het is dan klaar, waar, en waar-

.

55 aclitig,.dat, wanneer een Volk zyuen Burgerftaat

„ziet vervallen van binnen, verzwakken van buiten,

„en blootgeïleld aan ds uiterfte gcvaaren , allen keiv*^

„ tekenen van eciic ongelukkige 'bczorirftig, waarop,

„ elk een meer of min geknakt, eindelyk een geheele

„ ondergang moet volgen; dat , ze^ ik , het Volk

„ alsdan iiet recht heeft, om tegen zyne Overighedcn

5, op te ftaan, en als oorfpronglyke en rechtmaatiger

„ Heerlchers voor zichzelvcn zodanige fchikkingeiij

„ te maaken , als het zal vinden tebchooren. Üit

,, zo zynde in het algemeen voor alle foorten van
„Regeeringen, is dit des te nieer verpligtende in

.

„ Burgerrtaaten ; daar de Inwoonders. van het Land,
„ zo grooten als kleinen , zo ryken als armen , zo

„ Regeerders als Onderdaanen^ gelyklyk aan die aU'

5, gemeene Wet nog door eenen Eed zic^h verbonden

„ hebhen; gclyk dit hier te Lande plaats heeft: want
5, wy zweeren geene onbepaalde gehoorzaamheid,

„ maar wel het Land gebouw en getrouw t^ zullen

„ blyven, de Wetten , Privilegiën, enz. te handhaa-

„ ven; alle welke uitdrukkingen als zo veele kenmei>
„ ken zyn van de toezicht onzer Voorvaderen , oni'

„ de grondwet van het zaamenleven tot de grondwet
,, van hun Gemeenebest te bèhoüdcn..*' — Zo (preekt

deczQ Schryver op het gezag niet alleen van buiten-
landfche en hedendaagfche Rechtsgeleerden , maar ook
volgens de le^r van onze eigen Staatsrechtsgeleerden,

op welker getuigenis hy zich plëgtig beroept. Deeze

,

woorden van den Advokaat Elias Luzac zullen g^-.'

noegzaam ^yn, om de leerftclling van zekeren Reinier-
Vrjdatt te wederleggen , die zyne eerloi>sheid 7.0-

hoog, doet ftygen , dat hy , met zo. veel venicliting

voor de Natie, als kwaade trouw v<x>r de Waarheiti,.

de idee van een oorfpronglyk Cmtrad;.^ van eene Volksr
vertegenwoordiging, eene ïd^t^ zo edel, zo waar, zo
Uekwaam om. het goed vertrouwen en de 'eendragt
tusfqhen hen , die regcercn en lien , die geregeerd
worden , te bew.aaren ,

——» durft aanranden^ —

-

Maar, wat kan men verwachten van Schryv:ej;s ,, die

van Grondbeginfelen veranderen , naar dat de omflan-
digheden zulks vereifchen, aan welken het onverlchil-

U^ i&, of zy voor' of tegenfpreek^n y en die het Volk
C 4 eji
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cn'-^zynè-^gelieiligde Recfiten Op eene* lange en laffe

wyze . vl.eijen , qf oiibefchnhmd aanvallen
,

, n-aarm aate

hetzelve', .bf' genegen of ongenegen fchynt' te zyn om
hliii'rt'e' b^zondere öogmerlyen te helpen briderfleunen?

V, Be-wyieniUit de aloude Staats-gejieldhcid en
'Au : . . . Gejcliiedmisfin ontleend.

'I^Öch i 'lioewel alle. 'dè'Regeefingsfo'fmen op een'

gfondflng, die ecnig -en alleen op'dé'Magt des 'Volks
gebouwd is, berusten; is het 'er nogtlians zeer verre

v^n' daan j dat het S'taatsbeftuur altyd eéné Volksrcr
geerin^' zou zyn, —— Dé Natie kan het pand, de
eigerifchappéft , en 'diê uitoefening der* "Souvèreiniteit

aan eeh 'gtideelte des 'Volks , met uitfl uiting van eeii'

ahder gedeelte ,' -s-i— 'of aan iéén' eeni^en toevertrou-

weri.-^^'Dë Gprrditutie-kan alleen ^dan aïs,eehe eigent-

lyké'Vöf^fegeering-^afa'iVgemerkt wordfen ,. wamicer het

VoIk'zelfïfiVff^ het
,
bewind voert, lietzy door :^ich-

zclyèhv of door zyne' 'Dienaars of Rcpf-identanteni —
2^ v^y-mi in dit gevalt •^'' -Dit is'. ^^cïie ' vfaftg vail

}fét itJtérét'betóiig; dn 'bni 'dezelve w'el ' te' beahtWoor-
den, moeten wy onze toevlucht neemèfinf'töt'c^é- aloude
Smtsgelleldheid en ^'Oefchiedenisfen dèr ; P^ederland-

fche Ntiti^. Wy 'zpirden' otts kunnch Vergenoegen,
met tèn deezen op^téhte flèchts die' grohdbeginfelcn

te- onderzbekeh v pp- "welken de lierüclite , Staats - om-
wenteling ,- waaraan -wy de 'tegenwoordige gedaante

vflh onze BondgenootfcHaplyke en Republikeinfchc Re-
geering yerfchurdigd ?:yn ,' gevestigd is. Van .dat gè-

iVi'gti'g.' tydflip tif da'^èképen wy otóe Ja^arboeken.

Eli 'liQ^dariig 'ook de oriderxvl^rping , èri de-diènstbaat-

heid van onzen Stït'at vöór 'dtit tydftip liiogt; geweest
zyii ; zoii; echter alles 'door ' die gröote verandering
omgekeerd zyn gewbrdctii ;--^ Maar ', 'vermits de

Staats verwisfelingen zetóen volkomen genoBg zyn , om
h'et geheel System a def oude gebruiklykh eden omverre
tê 'Werpen -; vermits ' de ' Staatkundige vêtprcfeningeti

rfes te behendiger zyn, wanneer z'y naar 'vootaïgaand'e'

fiüietfen ontworpen Worden ; en vermits het zeer

waacfchynlyk is, dal, óver het algemee-n , het 'ztda^

]yk' karakter en de natimrlj^e gefleldheid der Inwoon-
dérs'^merklykcn invloed of de oude gewoonten heb-

|fcn gehad , 'en de öii.iheid ;ian deeze ècne èerwacr-

dig'
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dï^Héid byzet , welke haar altyd beminlyk en dier- •

baar in de oogen der Natie doet zyn ; — zal het

mittig zyn te onderzoeken, of wy m'de oude veror-

deiiingen zodanige trekken zullen vinden -, iiie bé-
k\^'^tam zyn , om ons het aanwezen eener V^olksre-

geering voor te Hellen, De Staatslichaamcn ver—
vtilleii niet , dan voor zo verre zy zich van huni?e

eerftc indelling vcrwydèren. Een gemeenebest tot^

zyne waarc Conflitutie terug te brengen, is geenzi'ns

eenè invoering ivan nieuwigheden; het is flechts eene
herftclliug. Laaten wy ons dcrhalven haasten , om
op het altoos aangenaam en door zyne vericheiden-

h'eixl ongeuieèn bekoorlyk gezichr van die oude tafe-

réclcn de oogen te Haan. Ondertusfchen is ons ont-

werp geenzins-, om óteze. gaandery van afbeeldfels

ak een volledig , als een geregeld Systema aan te

bieden. Wy wceten , en wy hebben reeds bekend,'
dat men ligtlyk gèfcliiédkundige trekken van een'

gantsch tegcngeftejdeii aart daar tegenover zou kun-
nen (tellen; maar, 'djwyl wy het Volk naauwer aan
dt tegenwoordige 'Coiillitutie gehécfit zoeken te hou-'
den, is het ons senoeg-, aan hetzelve- die trekken uit

de 'voorige infldhiigen, duidh^k te vertoonen-,- welke^
bcn'ekking daarop hebben. Geïukkig zullen wy
zyn, indien wy klaar kunnen bewyzen , dat de wil*

Ickeurige magt en de onderdrukking' zich daar fleed^

vertoond hebben' .i[tl^ .Zodanige vreèitide gewa5ien d?e'

niet kunnen akrten 5' Óan alleen i'n 'ïiet' land , daar zy
vanzelf groeijen. ' '

"
•

:

' ;De wyze , op- welk^e de eerfte Bewooners deezer
Gewesten zich , door een' langzaamen en trapswyzen
vDortgang, uit den ftaat der natuur tot den Haat van
befchaafdheid hebben verheven, 'is aan het weetgierig-

onderzoek der Historieminnaars''',niet ten eenemaal
oritOipt. De gedeirldchriften 5 die ons nóg daarvan
zyn overgebleven , doen zien , dat zy in den bcgnnie
cene Rc^eerin ffstorm hadden , dit;'* voor 'de V'ryheid
ongemeen gunlUg was. De Souveteiiie Magt huis-
vestte toen in de Algemeène Vergaderingen. Een
ieder had het recht , om daar te v^erfchynen , voor-
tellingen te doen, te ondcrzoelven ,' en zyn gevoe-
len te zeggefi. Daar ' verkoos men de openbaare
Amptenaars , de burgerl^-ke Rechters, en de KrygSf
bevelhebbers. De gewigtiglle zaaken der Natie wier-

en
5 dej
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den ciaar onderzocht , en de gewoone Magiflraateit

konden flechts die van minder belang afdoen. Tacitus

fpreekt uitdruklyk van het Gemeenebest , ( civitas

)

en van de vergadering (conventus) der Batavieren. De
Frieien en de ]^.atavieren , die het grondgebied , dat

tegenwoordig de Vereenigde Nederlandfche Republiek

uitmaakt, bewoonden, wierden Vrye Volken genaamd,
en dat wel door de Romeinen , eene Natie , die te-n

.

aanzien van de Rechten der Vryheid het allermeest

verlicht was.. — Wanneer men hen op eene andere

w^^ze wilde behandelen , liepen zy tot de wapenen;
en de Overwinnaars van chn toeu bekenden aardbo-

dem ftondcn hen gereedlyk ócn roem toe; dat zy.

zich 9 noch door fchattiiigen lieten hoonen^ noch door

pachters verpletten ; maar dat zy alleen als mapeneri-

töt den krygsdienst bewaard luierden, —-— Tacitus ^'^

van de Frieiche Vorltcn ipreekende , zegt , dat zy
Koningen ijcaren^ voor zo verre men dien naam aan

Germanifche Opperhoofden kan geeven. Alhoewel de

overrtrooming en verwoesting van het Romeinfche Ryt
door de onbefchaafde Volken v!in het Noorden ons

niets, dan een verward mengfel van jammer en duis-

ternis aanbied, zyu 'er nogthans eenige Itaaltjes over-

gebleven 5 w^elke overvloedig genoeg toonen , dat onze.

Voorouders , zelfs toen ook, de ooilprongiyke Rechten

der Germanifche Vryheid niet uit het oog vcrlooreiu

Onder den naam van Franken , Saxen en Friefen veree-

nigden zy zich dikwyls met die Volksdrommen, wel»^

kén de puinhoopen van het gemelde Ryk onder eikan-

deren verdeelden, Zy kidden dus , gelyk alle di£*

overheerende Volksdrommen , Koningen , of Opper*

hoofden; maar zy volgden die uit eigene verkiezing^

als Vrywilligers, en niet door dwang, gelyk bezolde-

lingen. De Natie behield toen na genoeg de gedaante

van eene Militaire Volksregeering. Karel de Groote

kon hen niet dan na een' oorlog van drie -en -dertig

jaaren volkomen met het Fraukifche Ryk vereenigen,.

En zelfs toen wicrd neg uitdruklyk bedongen:.

dat zy zich Vrye Lieden zouden noemsn m als zodanU

gen keven; dat 23^ van alle fcbatting bevryd zouden,

blyven; en dat zy met de Franken Jlechts ééne en de-»,

zelfde Natie zouden uitmaaken. Dit was derhalvea

veel in€er eene lylyving in het Geiiot.tfchap van oude
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^Jroedcrs , van Stryd- en Landgenooten , dan cene Over-
lieeifching. De Frierv^n (toenmatls de onderichcidcn-

de naam vun allen de Volken, die tusfchen de Wezer
en de Schelde woonden) behielden hunne eigene
Staatswetten. De gcvvigtlge zaaken wierden , gelyk
voorheen, hi de Nationaale Vergader Dgen , in het open
veld gehouden, verhandeld; Vergaderingen , ii\

welken allen de Yvyc Lieden recht hadden om te moe-
5;cn verfchynen ,- lietzy in perlbon , of dour hunne
Xveprcientanten, en hunne Itemmen te gccvtn 'm de
Raadplcegingeii, waarin by meerderheid bellniten ge-

nome ii wierden^ In dQeze vergaderingen wierden bui-

ten twytci öc Wetten gemaakt, waarvan fommige ,

gelyk die van den Upftalboom in Oostfriesland, nog
den naam draagen van de plaatfen, daar zy ontworpen
wierden. De oorfpronglyke onbefchaafdheid der prie-

fehe Wetten , zoo als zy tot onze tyden gekomen
zyn, is een bewys, dat zy alleen voor eene ^lilitaire

Natie , door eene Volksregeering befluurd , konden
voegen. Ook was de band, die hen aan het Frankilche
Ryk verbond , zó zwak , dat zy , by de dood van
Karel den Grooten , de eerden waren , om zyne Erf-
genaamen de heerfchappy op te zeggen

; gelyk zy ook
de eerden waren geweest, om het juk der Romeinen
af te fchudden. De Noormannen , die zich , onder
begunftiging van de ontbinding des genoemden Ryks

,

welke zy hielpen verhaasten , in dit Land hadden
ingedrongen, haakten niet zo haast naar eene tyran-

nieke overheerfching , of onze dwanghaatende Voor-
ouders verwekten een' algemeenen opfland , waarin
de Onderdrukkers en hun Aanvoerder of uitgeroeid,

of ten Lande uitgejaagd wierden,

VL Aloude P^rybeid van Friesland^ Groningerland
en Drenthe»

De Leenheerlyke Dwingelandy, welke na dittyddip
haare woede in de overige Landen van Europa wyd en
zyd uitbreidde, fcheen deeze Gewesten te ontzien.
IJen aanmerklyk gedeelte van dezelven behield nie*

alleen den ouden naam van Friesland, maar daarenbo-
ven ook allen de voordeelen der oorfpronglyke Volks-
regeering. In plaats van de Aristocratifche onderdruk-
jtipg, welke het Leenhcerlyk fystcma elders vertoont.
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zféti \vy hier eene GonditutTc, waarin het Licbnnm des-

Volks de Rechten van het Souverein Geiag ongciehon-

den gehandhaafd heeft, In Friesland vhidt nien niet

Bêï; minfte fpoor der Leenheerlyke flaverny vi5ói* hét*

j^ar 1498, by dd" verové^hig van Hertog Albert van
Saxen. Ook voerde hy -die aldaar niet over het alge-

meen in, maar a-lleen in de onbebouwde en onbewoon-
de Landftreek , het Bild genaamd , welke hy onder
Verfcheiden perfoonen , op voorwaarde van hem ze-

keren Lecndienst te bewyzen , uitdeelde. De Fnefche
Ntitic levert'een treilend Contrast op , wanneer zy met
den toenmaaligen Staat van andere -Natiën vergeleken

word. In alle and"cre Laildei) berustte de Oppermagt
of in handen van é(?nèn yolfirekten Meester, ot zy wai5

tusichen den Vorst en eèn klein getal wreede en hoog-

moedige Edelh'edcn verdeeld/ Deeze Inatften, wel'

verre van de Vryheid der Volken te befchei-men, wa-
ren* als zo veele Dwingelanden, die dezelve uitdelg-

den. De Inwoonders van Friesland, niet. te vreden,

dat zy door eene Afhanglykheid, w^elke inderdaad

Hechts in naam i)eftond , aan het Duitfche llyk verbon-

den waren, en of door zichzelven , of door hunne
Reprefentanten invloed in de Nationaaie Vergaderingen,

hadden, namen dikwylè het befluur der zaaken zei*

veti op zich , en ikldén zich Staatslichaamswyze aan

her hoofd der operibaare verrichtingen. Schoon de

algemeene Landdagsvergaderingen voornaamlyk uit de

Afgezondenen der verfcheiden Rechtsgebieden en

Plaatfen waren zaamengefleld, hadden echter allen de

Inwoonders het recht, om dezelven by te w^oonen.

Ook' ziet m.en 'er nog, tot in de zestiende Eeuw toe,

openbaare Aclen, uitgegeven in den naam niet alleen

van Prelaten, Proosten, Grietmans, Byzitters, Hoef-

fchippers , Headlingen , Burgemeesters , Schouten

,

Schepenen en Raad, maar ook van de Gemeente en,

het geheel lichaam des Volks (*}. Te' vergeefs zyn
de Volken rondom' hen van taal, van Zeden , van

Wetten en Rcgeeringsform veranderd;, de Ftiezei]

hebben tot heden toe hunne overoude Landtaal, welke

van alle nabuurigc taaien zeer veel yerfchilt, hunne
el-

(*) SciiwARTZENBF.RG Frieslaudi ClmrUrboek* \, 12
j,

131. iDSiNGA Staatsrecht 363. ' '
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eigene zeden, en- hunne meeste by^ondere wetten l?e-

houden. By hen heeft alles de Eeuwen verduurd, en
inen zou zeggen, dat hunne Wouden en Veenen voor
de gryze en onbedwingbaare Friefche Vryheid eene
veilige fchuilplaats tegen alle Veroveraars en Onder-
drukkers geweest zyn. ' Friesland , de Ommelanden
en het Landfchap Drenthe hebben onze oudlle en
oorfpronglyke Rechten bewaard , als een dierbaar on-
derpand, van hetwelk wy by tyd en wyle ons zou-
*den kunnen bedienen om te toonen , dat zy nooit
geheel verloren zyn geweest. — Dit is nog niet al-

les. — Hoewel de oudheid van een misbruik geen
recht van aanfpraak kan geeven tegen Rechten , die

niet .verkocht of weggegeven kunnen worden , had
echter de Leenheerlyke .dwingiandy geen' tyd gQnoi^gy

om in de andere Gewesten van onze Republiek zulke
diepe wortels te fchieten, en eene zo groote ftcrkte

te verkrygén, dat de oude grondbeginfds daardoor
in vergetelheid zouden geraakt zyn.

VIL Aloude Frybeid van Westfriesland*

De helft van Holland, dat gedeelte, het welk nog
den roemwacrdigen naam van Friesland (JVestfriesIand')

behouden heeft, verdeedigde een' geruimen tyd zyne
Rechten en zyne Onafhanglykheid tegen de hecrsch*
xucht der Graaven van Holland. In het jaar ia88 kon
Florisde V, de eerfte der Graaven, die zyn oogmerk be-
reikte , om dat gedeelte des Lands onder te brengen

,

de overwonnenen echter tot geene andere tekenen van
afhanglykheid brengen, dan tot den krygsdienst, wan-
neer hy zelf te veld zou trekken, en tot het betaalen
der tienden en der hoofdgelden, de enkele fchattin-
gen, welke aan Vrye Lieden pasfen. Doch zy draal-

den niet lang, om ook dat juk af te werpen. Hunne
waare vereeniging met Holland had geene plaats voor het
jaar 1297; maar fchoonzy hunne Staats-onaflianglykheid
verlooren , behielden zy echter opentlyk de Conftitutic
van hunne Volksregeering. De Ade van Weder-
vereeniging met Holland wicrd niet alleen in naam der
Gemeenten van Westfriesland uitgevaardigd ; maar
men ziet 'er ook onder, het Zegel der Tnwoonders,
zelfs van de kleinite Dorpen , als Nieuwdorp , Drecht
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en anderen (*)• • Dus vervalt de gelieele (telling

van die laage en laffe Drogredenaars , die in onze ty*

den hebben voorgewend, dat \vy allen onze Stads- of

Bufgerrecbten alleen door eene zuivere milddnadige

gift der Graaven verkregen hebben.

VlII. Aloude Vryheid van Holland^ Zeeland^ enz*

Ten zelfden tyde vertoonden dcvSteden van het Zuid*

lyk Gedeelte van Holland ook nog eent foort van Volksre-

geering. Dordrecht in hetbyzonder, de eerde in rang,

ipeelde in dien tyd eene voornaamc rol in de open*

baare zaaken. Naarmaate de Steden vermogender
wierden ^ namen zy eene Republikcinfche Regeerings*

form aan ^ en lieten zich regeeren door Magiftraaten

,

tiii haar midden genomen , en door haar zelve verko*

zcUi Zelfs oefenden zy eenige rechten der Souvereine

Magt , in zó verre , dat zy byzondere Traktaaten van
Bondgcnootfchap en Koophandel met vreemde Mo-
gendheden flooten. In de midden-eeuwen zag men
Amilerdam , Enkhuizen , Wieringen , Stavoren en

Hindeiopen aan Koning Albrecht van Zwecden directe

Inilp toezenden. Men weet, dat het groote Hanzee-

verbond in dien tyd eene foort van byzondere Repu-
bliek uitmaakte, die zich wetten vooifchreef, onder-

ling vereenigde operatiën ontwierp, en in de Staat-

kundige waereld eene by uitftek groote rol fpeclde.

De Steden van ons Land genootcn eene zó groote

Vryheid, dat de voornaamlte zich by dat verbond

voegden; onder andere Dordrecht, Amfterdam, Briel-

le, Middelburg, Zicrikzce, Arnemuiden, Stavoren,

Utrecht, Deventer, Campen , Zwol, Hasfelt, Gro-

ningen, Zutphen, Ilardcrvvyk en Elburg. — In

Holland en Zeeland, zowel als in Gelderland, Utrecht,

en Overysfel , bepaalden de Edelen en de Stadsregce-

ringen, 'dat is te zeggen, de Reprefentanten van het

Volk ten platten Lande en die der Steden , hunnen

Hertog, Graaf, of Heer zodanig, dat die, zonder hun-

ne toeitemming, noch oorlog mogt beginnen, noch

vreede maaken, noch een huwelyk aangaan, noch
fchat*

() Van de Wal Handveiten van Dordrecht» Te^en^

WQordige ftaat^ lil. 43»
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fchattingen heffen. In het jaar 11196, toen Jan de I,

Graaf van Holland, op ecne Engelfche Prinfes zyne
keu2e gevestigd had, fchreef Ediiard, Koning van
Engeland , een' Brief, niet alleen aan de Baanderhee-

r-^n. Edellieden en Schepenen; maar daarenhoven ook
ïian de Burgers en goede Ingezetenen van Holland,^

Zeeland en Westfriesland. Ingevolge van dien wier-

den drie Edellieden uit ieder Rechtsgebied van het

platte Land, en twee Burgers van iedere Stad gevol-

magtigd, om over dat huwlyk te handelen, de Trac-
taaten van Alliantie te bevestigen, en over den (laat

des Lands te fpreeken. Toen dezelfde Graaf aan den
Heer van Borfelen, by de Natie gehaat, al zyn ver-

trouwen gegeven had, floegen de Gemeenten aan het

muiten, vermoordden den gehaaten Staatsdienaar, en
Helden den Graaf onder Voogdy, waarvan de Patenten

in alle de Steden geregistreerd wierden. Zy verpligttcn

dien Voogd, om zich te voegen by eene verbindtenis^,

welke door de Steden Dordrecht, Middelburg, Zierik-

zee. Leiden, Delft, Alkmaar en Geertruidenberg ge-

maakt was. De Edelen en de Burgers hadden een' zó
grooten invloed in het openbaar Staatsbeftuur, dat de
Staaten van Holland in het jaar 1587 flaande hielden,

dat certyds de Graaf niet kon ingehuldigd worden,
geen' oorlog aangaan of vrede maaken , geene verbind-
tenisfcn lluiten, geene onderftandgelden ligten

, geene
landcryën of Lands inkomften verzetten , en zelfs niet

trouwen mogt dan met bewilliging van de Staaten of
Reprefentanten der Natie. — Zo men in de regeering

van dien tyd inderdaad eene Monarchaale Souvereini-
teit wil vinden, moet men echter bekennen, dat zy
iiitermaate bepaald was door het gezag, hetwelk de
Edelen en de Afgezondenen der Steden oefenden.
Wel verre, dat de Voorreclïten, aan de Steden ver-
gund, en die tot haare vorming, of tot haaren aanwas
noodzaaklyk waren , zouden vrorden aangezien als gunst-
bewyzen van eene onafhanglykc Magt ; was integen-
deel de Vorst by zyne aanftelling (leeds verpligt, de
haudhaaving derzelven te bezweeren. — Wy kunnen
niet nalaaten hier eene aanmerking van belang te maa-
ken, naamlyk: Dat men vóór den tyd van Karel den
V de benaaming van Souverein en Onderdaanen niet

clan zelden gebezigd vind yan degeenen, die regeer-

den
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den en die geregeerd wierden. ;(*). De Hertogjn,
Graaven of lleeren gaven aan de Invvoonders der
Steden de .titels van Èrntfeste^ Wyze ^ Voorzienige^
Discreeta^ onze Lieve Byzoiidere

i,
en aan de Staiuen

dien van Byzondere Goede Vrienden : Benaamingen

,

in haaren eigenen aart en betekenis zó min bedui*

dend , dat de Stadhouders , die wel , verre zyn vaa
Souvereinen te weezen, dezelven in Iiunne oplcljint-

ten aan de Steden en aan de Staaten behouden heb-
ben. Ook verwonderen wy ons, dat het, byzonder
in deeze laatere tyden, geene der Steden in den zin

is gekomen, om aan dtn Prins van Oranje den titel

van Byzonderen Goeden Vrieiid te geeven. Deeze
titel, by dien van Doorlucbtigen Forst en Heer ge-

voegd, zou het gevaar en de haatlykheid van den
laatllen doen verdwynen.

IX. Aloude yr^beid va7i Gelderland.

In Gelderland hadden de Republikeinfche Grond-
beginfels oudtyds zeer fterk de overhand. De Inge-

zetenen, misnoegd over de Regeering van Hertog
Reinoud den I, zetten hem af. De Schepenen, de
Burgermeesters en de Gezworene Gemeente van Ny-
niegen zwoeren zyn gezag af, fchryvende hem in

het jaar 1316 een' Brief, in deeze merkvvaerdige be*

woordingen begreepeu: „ Uwe Hoogheid wecte, dat

„ wy haar ontdaan van den eed en trouwe, w^elkezy

„ aan het Ryk van Nymcgen verfchuldigd was; en

5, weete, dat wy niet meer onder Uwe heerfchappy

„ en befcherming (taan (!>." ~ Onder Reinoud den
IV maakten de Edelen en de Steden in Gelderland

cene Verbindtenis onder eikanderen , die van den
Hertog volllrekt onafnanglyk was. Zy verbonden
zich onderling, om in de handhanving van hmnie
Voorrechten elkanderen by te flaan, en tevens om
geen' nieuwen Hertog aan te neemen, dan in eene

algemeene Vergadering by meerderheid van (temmen.
iu

(*^ Fan Slingeland, I, p, ti. Rechtsgeleerde en Oud-
heidkundige Proeve over den Oorfprong der Drosten-dien*

fien , b'adz 7.

(tj Pontanus^ lib, V. />. 188.
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-^ In het jaar 1423 verklaarde Aernoiid, Hertog van

Gelderland plcgtig, dat nocli hy, nocli iemand in

zynen iiaam^ eenige zaaken^ tot de Regcering be-

trcklyk, zou kunnen of moogen beOisfen, zonder de

toeftemming van zestieii Gevolmagtigden der vier

voornaamfte Steden, noch een HnWlyk aangaan, noch
Raadslieden kiezen, noch eenige Plnatfen of Inkoni-

ften verpanden of vervreemden , zonder hunne goeü*

keuring en die van de Riddcrichap.

X. Monde Fryheid van Utrecht en Overysfel.

In iiet Land van Utrecht, met hetwelk Ov^erysfel

een' langen tyd verknocht is gebleven, had de Stants-

regeerirtg ook eene zeer Republikeinfche gedaante; —
Uit de Charter van het jaar 1373 ziet men, dat de

Bislchoppen of Heeren verpligt waren , om by hunne
Inhuldiging de handhaaving van de Rechten , Statu-

ten en Priviligiën der drie Leden van Staat te be-

zweeren, en tevens dat zy zonder hunne toeftem.--

ming geenen oorlog zouden onderneemen , houdende
de Ingezetenen hen, in gevalle van overtreedii)g>

vervallen van de gehoorzaamheid, welke zy henan*
ders verfchuldigd wareii; — De Bisfchop w^as niet

alleen verkiesbaar, maar hy kon ook, niet flechts op
begeerte der Geestlykheid, die henl verkoos, maar
zelfs op het verzoek der Edelen en der Gemeenten
algezet worden.

Xl. Staat der P'sreerngde Provinciën onder de F'orjleh

uit bet Huis van Bourgondié'n.

Het Huis van Bourgondiën, heeft, wei is waar,
nadat het alle de zeventien Nedciiandfche Provin-

ciën door erfenis, door list, óf door overheering,

ongevoeliger wyze , aan zich had getrokken , zich

van zyne verbaazende magt bediend , om de fierheid

yan een vr^* Volk tot onderwerping aan een' zuiver

ÏMonarchaaien Staat te brengen; maar, behalven dat

het Volk zich van tyd tot tyd tegen de onderdruk-»

king vcrhefte , k reegen ook de V^ergaderingen der Staa-

ren toen eene beltendiger geflalte , en de Volksregee-

ring der Steden eene meer geregelde gedaante, Wrameer
men verfcheiden byzondere trekken, hier en daar

Hechts vry algemeen verfpreid, verzaamelt, moet men
1. DEEL. D over
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over de iiitgeftrektheid der Rechten , door de Stadsre*

geeringen uitgeoefend „ verwonderd ftaan. • In

meest alle de Steden waren de Inwoonders in Genoot-
fchappen of Gilden verdeeld , waarvan de Dekens eii

Overlieden , door allen de Leden van het Gild ver-

kozen, niet (lechts in de verkiezing van den Stads-

raad, maar dikwyls ook in de openbaareLandzaaken de

hand hadden. De Gemeente zelve en deeze Ge-
ïiootfchappen , of Gilden , hielden hunne vergaderin^*

gen, 'waarin zy met eikanderen raad namen over zaa-

kene welke flrekken moesten, om de beraadflagingeii

der IMagiftraats-leden te regelen. —^— Wanneer wy
van de Conftitutie der Steden fpreeken , zullen wy
zien, hoe zeer dito-zt laatften van het Volk afhingen,

en hoe men aan hetzelve een gedeelte van zyn' ouden
invloed over de Regenten zou kunnen te rug geeven.

Nog eens, men zegge niet, (*^ dat zulke dierbaa-

re Rechten niets anders zyn , dan willekeurige vergun-

liingen, welke men eenig en alleen aan eene onver-

diende milddaadigheid te danken heeft. Wy weeten,
dat men het Groot Privilegie van Maria van Bourgon*
dien in vervolg van tyd heeft aangezien , als alleen

door de ongelukkige tydsomftandigheden verkregen 5— wy weeten, dat de Graaven zelven geheel en al

met de verbeelding ingenomen waren, dat die Voor-
rechten , die Privilegiën niets anders waren dan enkele

vrywillige , ongehoudene uitwerkingen van hunne Sou-
vereine Magt ; welke zy 20 dikwyls als zy wilden naar

hun welbehaagen konden herroepen ; maar wy weeten
^©ok, dat, wanneer men die op eene willekeurige wyze
'heeft willen vernietigen, het Volk dezelve geenzins uit

zodanig een oogpunt befchouwd heeft;—* wy wee-
ten, dat het Groot Privilegie van Maria, hoe wyduit-
gellrekt hetzelve ook mooge fchynen , voor een gedeel-

te nogthans niets anders was, dan eene bevestiging der

oude bedingen , voorheen reeds voorgelleld, Wy heb-

ben getoond, dat in fommige Provinciën , welke die

Voorrechten nog genieten, dezelven echter allengs ver-

lü-

(*) Zie het I, en UI. Cap. van de Fcrhandelitig van
tte oude Regeering van Holland onder ds Craaytn , d^e^r

0in Raad^enfionarii van SUngelandi*



IN DE VEREENIGDE NEDERLANDEN» ^J

loren maken, Zy zyn ouder dan het gezag der Staa-

ten, des Stadhouders, der Hertogen, der Graaven en
Heeren ; dewyl wy die in Fricsiand en West - Fries-

land reeds voor onheugbaare tyden gevestigd vin-

den; r*) het zyn wederherfteHingen , maar geenzins
nieuwe vergunningen. Het Volk, de Inwooners, de
Burgers zyn fleeds de oorfpronglyke eigenaars. Aan
hen , aan hen alleen behoort het Recht van Wcderei-
fching. De (laat der zaaken ten deezen opzichte heeft

den beroemden grotius zó zeer getroffen, dat hy
in eene Republikeinfche verrukking , een weinig te

hoog gedreven, heeft willen bewyzen, dat de Bataaf*

fche Conftitutie altyd zuiver Rcpublikeinsch ge-

weest was.
Indien dan de willekeurige Filips de I , indien de

hcerschzuchtige Karel de Stoute , indien de gewcld-
d'aadige Karel de V , indien de Dwingeland , dien wy
afgezworen hebben, de kostbaare voetfpooren deezer
wezentlyke Voorrechten niet hebben kunnen uitwis*

fchen ; zouden zy dan verloren raaken door onze Staats-

onafhanglykheid weder te krygen , door in onze
Staatsregeering datgeen te vernietigen , het welk eenia-

zins zweemt naar eene Monarchaale Rcgeeringsform ?— Zouden wy geloof moeten geeven aan die floute

lasteraars, welken durven voorwenden, dat wy, door
die Staatsomwenteling , alleenlyk van juk veranderd
zyn, dat wy in plaats van één enkel Opperhoofd eene
menigte van Opperhoofden gekregen hebben, even zo
onafhanglyk, en niet minder hcerschzuchtig dan die?
Dit is eene vraag, waerdig om onderzocht te worden.
Om dezelve wel te beantwoorden , moet men twee zaa-
ken ia overweeging neemen.

ï. Het Gedrag des Volks ten tyde der Staatsomwen-
teling.

IL De openbaare Akten, die de wezentlyke grondda-
gen van dezelve zyn.

Xir. Het Gedrag des Volks ten tyde der Troebelen^

ï. Wat het eerfte aangaat : Heeft het Volk zyne on-
vervreeradbaare Rechten weggegeven door een* laagenen
laffen aflland , of door ftrafbaare verraadery? Is

niet
(*) ZU hiery^^Ty bladz. 45. 4<5,
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niet integendeel het Volk , het geheel lichaam deö
Volks tegen de Dwingehmdy en vervolgini^ opge-
ftaan? Hoeveel enkele Burgers hebben niet het \'er-

bond der Edelen ondertekend ? {*) Zou dan , het aan-
deel, dat de Edelen door hunne onderlinge verbindte-
nis , en fommige Krygsknechten en gelukzoekers door
ftout gewaagde aanflagen , daarin gehad hebben , een
recht, eene aanfpraak zyn, waarvan de Stadsregeerin-
gen, die met den Adel en de krygsknechten niets ge-
meen hebben , zich tegen het Volk zouden kunnen
bedienen ? Zouden de Adel cii het Volk , welken in het
doen gelukken van deeze roemwaerdigc Staatswisllïling

zoveel. Ja het meeste deel gehad hebben , alle hunne
moeite en arbeid alleen hebben aangewend, om hunne
Rechten en Aanfpraaken aan fommige Aristocraiiiche
Regenten der Steden af te (laan? Moet men niet aan den'

al te verregaandenyver des Volks den beruchten Beelden
florm toeichi-yven , — eene gebeurtenis, die, hoezeer
ook ten aanzien der wyg^e vanbewerkftelliging te veroor-
deelen,nogtansden eerilen aandrang aan de gèheele zaak
gaf? Moet men niet den roem der hardnekkige en
kloekmoedige verdeedigingen van Haarlem , van Alk-
maar, van Leyden, --— verdeedigingen, die zo uit-

neemend veel toebragten , om de drift voor de Repu-
blikeiufche Vryheid in aller harten te verfprciden , —
aan het Volk, of aan het lichaam der Burgery over her
algemeen toeëigenen ? Dit erkende de braave Amilei-
damfche Burgemeester Cornelis Pieterszoon Hooft , toen
hy in den vollen Raad zeide : Dat men de Gemee7ite
niet te klein behoorde te achten

^^
alzo men de opkomst der

goede zaak aan baar verjcbuldigd njoas, Grotius er-

kent ook, dat men de uitdryving der Troepen, door
den Spaanfchen Dwingeland gehuurd

, geheclenal
aan de Burgermilitiën of Schutteryen moest toefchryven.
Wanneer men verder overweegt , welken luistenAu

ken invloed de Burgery over het geheel in de voor-
naame Staatsvcrrichtingen van dien tyd gehad hebbe

;

.^ kan men dan met eem'gen fchyn van rede ver-
moeden, dat zy haare oude welgegronde Rechten en
Voorrechten heeft willen overdraagen, afllaan-, of zeli^

Eiaaj

(*) Zie Te iVater , Verhoud der Edelen.

1
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maar,voor een' zekeren tyd en' tot nader befcheid over-

geeven ? —• Integendeel, deed zy niet op verfcheide-

nc pl9.atfen zodanige Ibppen , welke duidlyk genoeg
beweezexi , dat haaf toeleg alleen was, de Repiibh-
keinlche Regceringsform op den grondilag van cene
waarc Volksreg^cring te vestigen.

Toen wy tegen den Spaanlchen Dwingeland , Filips

den II, de wapenen opvattcden , verklaarden wy opent-
lyk, dat de verkryging, of wederverkryging der V^ry-

heid het doelwit van onzen opltand was. Libntatis

ergo was i oen onze Zinfpreuk, en zou deeze in onze
krygs-lhndaarcn niets anders geweest zyn dan een
bloot ipel 5 om het Volk een rad voor de oogen te draai-

jen ? Eenige weinige , maar treilende gebeurtenisfen

gullen genoegzaam zyn , om dit 1'tuk ten volle te be-

llisleix.

De Vertoogen en Sme.ekfchriften, ten tyde der ont-

flaane ontlusten ontworpen of overgegeven , onderftel-

2en allen zonder de minlk- uitzondering, dat het gezag
des Konings voornaamlyk van d€ goede gejla/tenisfen der

ingezetenen afhangt. Koning Filips wilde een' anderen
grondilag aan zyn gezag geeven , te weeten , dien vaa
Geweld en Krygskncchten. ilet vuur der Vryheid ,

dat in de harten van 's Lands Inwoonders blaakte ,

brak ei^idelyk met het grootst geweld in lichte vlam uit.

Ook verklaarde Willem de 1. in eene Ordonnantie , wel-

ke hy in 's Konings naam den 25 Augustus 1572 uit-

gaf, rdets te zullen doen of ordonneeren , dan by y^dvys

van de Staaten ; doordien hen de gelegsnbeid des Lands
en de humeunn dtr Ingezetenen van dien best kennelyk

njüaren.

In het jaar 1566 by gelegenheid der openbaare Pree-
ken, door de eerile Voorllanders der Reformatie ge^-

Jiouden , deeden de Burgemee.scers van Amilerdam ,

volgens ge'Vüoonte in gii:oigïige gelegenheden gebruik'^

lyky de Scbiitterye vergaderen: (*) en volgens hun
?.dvys , genomen by meerderheid van ftcmmen , en
tegen den uitdniklykf^en wil van den Souverein ,

dien men hier nog niet afgezworen had , wierden de-

zelve Preeken door een' aigekondigde Keur geduld. —
Den

C^) Wagen. Defchryy. vnn Amjlerd. UI. St. 16;. XI.

^0. YII. B. 1Ó7, 169. 171. jS9»

D %



3f4 OOnSPRONGLYKB RECHTEN DES VOLKS

Den volgenden dng verzochten de Burgemeesters de
Kapiteinen dec Burger- Compagniën , om ieder twee
perfooncii te benoemen , die de voortellingen der Ge-
meente zouden byeenzaamelen , ten einde die voor
Burgemeesteren te brengen.

De oorfpronglyke invloed der Burgery blonk op eene
niet minder treffende wyze uit in Zeeland. De In-
ürudie voor de Gouverneurs in de Raadsvergaderingen
dier Provincie van den 2 Maart 1574 wierd door Wil-
lem den I5 en door de Afgezondenen van Zierikzee,
Vlisfingen en Veere, ontworpen , daartoe gevolmag-
tigd door den MagiPiraat , den Raad en de Schuttery
^ier Steden. — De Invloed des Volks bleek ook niet

minder ten tyde der onderhandelingen te Breda in 3 575,
De Afgezondenen van Holland en Zeeland, die zich
daarby bevonden , waren niet Hechts gevolniagtigcï

door de Sraatcn van die twee Provinciën , maar ool^
plegtiglyk door de Burgeryen der Steden,

De Siaatsvergaderingen zqWq maakten niet de minfle
xwaarighcid , om de dierbaare Rechten der Burgeryën te

erkennen. In het jaar 1576 fchreevcn deStaatenVan Hol-
land den 3 Augustus, en den 3 en 24 Oélober direcl

aan de ScfiutUry en Burgery van Utrecht^ om zich
in het opvatten der Wapenen tegen de Spanjaarden
by hen te voegen , ten einde hufme oude *€rydommen j
gerechtigheden , lofiyke privilegiën , handvesten en
deugdlyke costumen\ t,c verdcedigen. Met dezelfde
woorden , en met dezelfde plegtigheid fchreeven zy
?ian de Schuttery en de Burgers van j^mflexdam. —
In het jaar jaar 1577 ^^s *er een Afgezonden uit de
Burgers van Utrecht gevoegd by de Commisfarisfen

^
die door de Staaten van die Provincie aan óm Prins.

van Oranje gezonden wierden, om met hem de voor-
waarden te overleggen^ op welke men zich onder zya
Gouvernement zou fchikken (*J. In den jaare 1581 ,
wanneer te Utrecht in bedenking kwam om eene ver-
hindering in de Regeeringsfoi-m aldaar te maken , door
liet affchaffen van het Jberfte Lid van Staat, verfchee-
nen de Gecommitteerden uit de Schuttery en de Vroed-
fchap om die verandering werkllellig te maaken. in
l)et negende Artikel der Satisfadie of Capitulatie van

Waar-
(*) Bor, 17. B. p. i^
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Hjiarlem, toen die Stad weder tot de Staatfche party

overging, wierd bedongen, dat dezelve door de Schut-

tery^ wdke men in allen liaare oude Voorrechten zou
haiuihaaven , ondertekend zou worden. — Wy zullea

de voorbeelden , die nog naauwer betreklyk zyn tot

de Rechten der byzondere Volksregeering , bewaareii

totdat wy van de wyze om de oude Conftitutiën der

tïteden weder in te voeren zullen fpreek^Mi.

De Staaten van Holland hebben , wel is waar , itt

het midden van de vroegde onlusten, te weeten, dei\

13 Maart 1581 , eene Relblutie genomen, waarvan de

Aristocraaten zich met veel nadruk bediend hebben;
doch naar onze gedachten m°t weinig recht. Zy be-

flooten toen, dat voortaan geene Steden^ over V Gemee^
tien Lands zaaken^ raadpleegen zouden^ met eenige heit

gejlaatjien uit de Schutterden , Gilden of anderen , gelyk

door fommigen , voorheen ijoel gefchied was ; ten ware
met voorgsgaane gemeene bewilliging der Staaten. Maar
toonen niet de bewoordingen , iu welke zy genomen
is , genoegzaam , dat het Hechts eene provijioneele op-
fchordng, en niet eene gantschlyke vernietiging was?
— Daarenboven betrof die Holland maar alleen. —

.

Zy ftreed ook regelrecht tegen de fundamenteele arti-

kelen der Vereeniging tusfchen Holland en Z«eland ,

en zelfs tegen de Unie van Utrecht. Ook kon eene

zo losfe, zo onbepaalde Relblutie een zo onverander-

baar Recht, als dat des Volks, geenzins vernietigen:
— en in allen zulke gevallen , in welken de Staats-

refoiutiën de eene tegen de andere zouden ftryden

,

moet eene derzelve klaarblykelyk valsch en ongegrond
zyn, en dac is buiten alle tegenfpraak die, welke te*

geu de wanre Republikeinlche grondbeginfelen aan-

ioopt, Eene burgerlykc Wet of Refolutie kan iii

dit Land geene andere zyn, dan de verlichte wil vaa
ieder' Inwoonder , voortgebragt door den mond vait

zodanige aanzienlyke perfoonen , welken de goede In*

gezetenen met geiioeg2iaame volmagt tot dat byzonder
onderwerp voorzien en bekleed hebben. Doch
kan men gelooven , dat de gemelde Ingezetenen tot

eene Refolutie hebben medeguwerkt , waardoor hun
invloed door middel der Gilden en der Schutteryën
ten eenemaal zou vernietigd zyn ? Zou in eene zaak
vaa zo ^root belang voor een vry Volk eene enkel

D 4 ver»
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vermoedelyke , eene Hechts onderQelde toeflemmiiig ga-

noeg zyn? Zou liet niet noodig zyn, dat zy uitdrukt-

lyk \ dat zy ibrmeel , wel overwogen en vvoordelyk gege-

ven ware V — Waar is in onze Jaarboeken cene zoda-

nige toeftemniing te vinden ? Zelfs ook eens ond^T-

Üeld zynde , dat een geOaclit van Inwo.onders zich in

zó verre vergat, zich zó Hecht, zó laag aanftelde, dat

het zodanigen aflland deed ; zou die aftland voor het

navolgend gellacht verbindende zyn ? — Daarenboven

is 'er eene gebeurtenis , welke in dit ftuk beilisfende

bewyst , dat die Relblutie toen niet de gedaante van

eene' Wet verkregen heeft. ])ne maanden daarna, by
gelegenheid der eerlte Raadpl(?egingen omtrent de Ovcr-

tiragt der Souvereiüiteit aan Willem den 1 , deed niet

alleen de Amlierdamfche burgemeester Cornelis Pietersz

Hooft de Verklaaring ; dat men zonder toertemoiing

der goede Burgery zulks niet vermogt te doen; maar

de Raad zelf maakte ook geene zwaarigheid om te

verklaaren , dat men in deeze zaak geen belluit kon nce-

men, zonder, met de Opperhoofden der Gilden en der

Burger -Compagnon geraadpleegd te behben. De zaak

tot het jaar 1584 draaiende gehouden zynde, verklaar-

de men in het algemeen, dat zy geen plaats kon hebbeu
buiten kennis der Scbuttery'eny en zelfs niet buiten die

der voürnaamite Burgeren ; en dit had te Gouda en

te Middelburg plaats, In het jaar 1672, in een' tyd,

toen een groot detl van het Qrondgebied der Republiek

door Frankryk en Engeland aangevallen was, hield de

Regeering van Goes een onderhandeling met de Scbuh,

teryè'n aldaar over de party, welke men in de onder-

handelingen met Frankryk te kiezen had.

XIII. Kleine Steden j Dorpen en platte Land,

Hier doet zich eene zwaarigheid op , welke men als

eene teegenwerping zou kunnen doen gelden. — Het
Recht van de Inwoonders der Sleden bjykt klaar ge-?

noeg. Zy hebDen by meer dan eene gelegenheid ge-

toond , dat , oflchoon zy wel de uitoefening hunner
Rechten aan zekere Reprefentanten hebben opgedragen
en toevertrouwd, zy nogthans daarom nooic gemeend
hebben, die Voorrechten, welken zy van natuure be-

zitten 5 te vervreemden. — Maar de Ingezetenen

^er 3teden zyn niet cfe enkeb Ingezetenen van ótn
Staat.
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Stant, — Die van liet platte Land , van de Vlekken

«?n Dorpen , en zelfs van veele Steden , die geene ilem

in den Staat hebben , kunnen dergelyke voorbeelden

en bewysredenen ten hunnen behoeve niet bybrengen.

Vooreerst zou men kunnen antwoorden, dat, ver-

mits het welzyn des Volks een onvervreemdbaar Recht
is, daaruit volgen moet, dat, welke verandering 'er

ook ten dien opzichte in den liaat van de Inwoonders

der kleine :5teclen en van het platte Land zou muo-
gen voorgevallen zyn, zy echter niet kunnen gerekend

word^-n, lietzelve voor altoos verloren te hebben ; en

verder , dat de magt om het gemelde Recht in een'

gunlligen tyd terug te eilchen , hen onwederfpreekiyk

altyd toekomt. Op gelyke vvyze zyn ook de Inwoon-
ders der niet Üemmende Steden , des platten Lands ,

der A'lekkcn, en der Dorpen van het Recht om in de
Nationaale Vergadering te itemmen , en 'er Reprefen-?

taiuen naar hunne keus te hebben, geenzins beroofd.

Die van Friesland , de Ommelanden en Drenthe, ge-

nieten dat Recht in die iiitgellrektheid, dat het platte

Land in de Vergaderijigen van de Staaten dier Provin-

ciën zelfs een' overweegenden Invloed heeft.

Jn Holland,- in 7-eeland, en in Overysfel zyn ver-

fcheidene Steden ftemhebbende geweest , die het

jju of niet meer , of Hechts by zekere gelegen-

heden zyn. Eindelyk, zou men, ten opzichte van de
'Inwoonders van de kleine Steden , Dorpen en hec

j^latte Land, kunnen zeggen, dat zy in de Staats verga-

deringen vervangen zyn geworden door de Ridderfchap-

pen en de groote Steden : maar wy zullen hierna gele-

genheid hebben, om ons breeder daarop uit te laaten.

Laaten wy, in de tweede plaats, nu zien, of deezo
Grondbeginlcls eenige inbreuk geleden hebben door
de fundamenrecle Aclen, die de grondflag der Repu-
bliek zyn. Deeze Atttn zyn:

i.- pc Veri^eniging tusfchen Holland en Zeeland,
JI. De Pacificatie van Gend.
111. De Unie van Utrecht,

iV. De Afzweering van Koning Filips.

XÏV. Be'wyzen uit de IJrAe tusfchen HöUaiii
en Zeeland,

'Xo^a men 'er over uit was, om Holland en Zee-

P 5 ian4
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land onder een' byzonderen band te vereenigen , twee
Prt)vinciën , wier Staatsbefcuur zekerlyk de minfle Ipoo-
ren der oude Volksregcering behouden heeft; wierd 'er

cene preliminaire ichikking gemaakt, welke niet alleen

door de Staaten en de Regenten , maar ook door de
Schuttery^ door de Dekens en Overlieden der Gilden^
en door de geheele Gemeente moest bekrachtigd vvor-

titn. Alhoewel Willem de I naderhand deeze laatfte

lïet'fc doen uitzonderen; zo wierden nogthans de Dekens
en Overheden der Gilden, die de onmiddelyke Reprefen-

tanten der Gemeenten zyn in alle de Steden van Holland,

uitgenomen in ibmmige , daar Elecleurs of Verkiezers

zyn , als Schoonhoven , Gorinchem , en Hoorn , zo wel

sis de Regenten byeen geroepen , om het Preperatoir

.

Plan, tot handhaaving, gelyk men daarin zegt, 'üan

Frmlegien ^ Rechten^ Fryheden-, Statuuten^ Costumen

mde Gebruiken te onfis^erpen. En toen Willem de I

Jiet had durven waagen , om in de Inftrudiën, aan die

Gecommitteerden gegeven , eenige claululen te doen in-

Jasichen , welke op de Vryheden en Voorrechten inbreuk

konden doen , waren de Staaten zelven de eerilen

,

die daar over klaagden. De Regeering van Middel-

burg ging zelfs zó verre , dat zy zeide ; dat men , on-

der voorwend/el van de F'ryJiedai der Ingezetenen ta

werdedigm , hen dezelven zocht te ontrooven , door

eene opeenhooping van beletfelen ten behoeve der

verraderlyke Claufule , dat deeze nietwgteden vai^

geen gevolg zouden zyn. Dus gaf de byzundcre Ver-

tenignig tusfchen Huiland en Zeeland , in den jaare

1576 voltrokken, wel verre van eenige inbreuk te doen

op het gezag des Volks , integendeel eene nieuwe krachc

en waerde aan hetzelve.

XV. Uit de Pacificatie van Gend,

De Pacificatie van Gend bedingt uitdruklyk de hand-

haaving der oude Rechten, Privilegiën, Costumen ea
Vryheden.

XVI. Uit de Unie van Utrecht.

Eindclyk kvvam drie jaaren daarna de Unie van
Utrecht tot fiaiid, die nog als de voornaamrte grondllag

van het Vere^nigd Nederlandsch Bondgenootfchapword
aangemerkt. Reeds het eerile Artikel van dat vermaard

Ver-



IN DE VEREENIGDE NEDERLANDEN. ^
Verbond behelst eene onderlinge verbindtenis om eikan-

deren by te ftaan tot verdeediging en handhaaving der

Speciaale en Particuliere Privilegiën , l^ryheden , Exem-
tié'n 5 Rechten , Statuten , Loflyke ende "wel hergebragte

Costumen , Ufantiën , en Gerechtigheden , welken iedere

Provinciën , Steden , Leden en Ingezetenen van dien
moogen bezitten, tegen een' iegelyk, die dezelven zou
willen aantasten. Ook is 'er zelfs in de Inleiding eene
uitdrukking, welke dit Boudgenootfcliap als eene ei-

gentlyk genoemde en zuivere Volksverbindtenis aan-
kondigt. Want men zegt daarin niet : De Staaten van
Gelderland, van Holland, enz.; maar men zegt alleen:

Die van Gelderland, enz.; niet als of de Unie een Ver-
bond was , flecbts tusfchen de Leden der Regeering
alleen ; maar byzonder tusfchen de Ingezetenen , de
eenen met de anderen

, geraaakt. Ook wierd 'er bedon-
gen, dat dit Verbond ondertekend en bekrachtigd zou
worden niet alleen door de Stadhouders, (die toen nog
den Koning Filips reprelènteerden^ en alle de Overïie-

den der verbondene Provinciën , Steden en Leden

;

maar ook ^ gelyk in het vyf-en-twintigfte Artikel uit-

druklyk wierd vastgefteld , dat hetzelve zou bezworen
zyn door alle Schutteryën, Broederfchappen en Colle'»

giën, die in eenige Steden of Vlekken der Vereenigde
Provinciën waren. — Men erkende derhalv^n, dat de
voKlrekte Souvereiniteit eigentlyk by allen de rangen
der Burgeren huisvestte; want het is zekerlyk eene van
de eerde Voorrechten der Souvereiniteit , dat men toe
de ondertekening en bevestiging eener Acle , waarin
over eene zo gevvigtige zaak als het vormen van een
nieuw Staatslichaam tegen de aanflagen van den Erf-
fouverein , die toen nog erkend werd , gehandeld word

,

is toegelaten. Dus wierden de Rechten des Volks voor
en boven die van den Prince des Lands gezet.

XMI. Uit de j^fzweering van Filips den II,

De Afzweeiing van Filips den II is buiten twyfel een
der fundamenteele Grondilagen van onze Repubhkeinlche
Vryheid. De knoop van dit gewigtig Huk word in dat
merkwaerdlg gefchrift doorgehakt C*^. „ De Folken'* ,
word daarin gezegd

, „ zyn niet voor dm Prince van

X9 den
(*) fVa^enaar*
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,, den Lande gemaakt ; maar de Prince is voer de

„ l^olken gemaakt , zonder dewe/ke liy geen Prince en

„ is; ende ixanneer in Jtede van zyne onderzaten te

9, befchermen^ by deze/ve zoekt te verdrukken^ fover'
„ lasten^ baare oude vhyiiêid. Privilegiën en de

95 oude herkomen te beneemen ende heur te gebieden en

te gebruiken als Slaven^ moet hy gehouden 'worden

niet als Prince , maar ais een Tyran , ende voor

zulcks naa recht ende reden ^ mach ten minjlen van
de onderzaaten M/onder by deliberatie van aen Staa-

ten van den Laride , voor geen Prince meer bekent ,

viaer verlaeten^ ende een ander in zyn Stede gejleld

voorden... 't njoelke principalyk in deze landen ber

hoort plaat/e te hebben^ omdat de Souvereiiien , al-

daar niet anders dan uit kracht van zekere Con-
ventiën , door hen zelven beëedigd , en wier over-

treeding hen aUe gezag doet verliezen , het bewind
voeren." Men voegde daarby; ,, Dat de meeS"?

5, ten der Souvereinen hunne magt alken aan nationaa-

53 Ie oproeren verfchuldigd waren , oproeren , die

den Troon der regeerende takken omgekeerd hadden ,

omdat zy het openbaar vertrouwen misbruikten ,

zynde de Suuvereiniieit niet anders dan eene Com-
misfie , welke de ConUituenten ahyd recht hebben ,

3, om weder te rug te moogen neemen ; en een weder-

5, zydsch Verbond, dat niet meer verphgt , wanneer

„ eene der contraéleerende partyen de verbindtenis niet

„ nakomt." — Decze laatlte woorden zyn ook die,

vvelken Willem de I in zyne Apologie bezigt , toen hy
deeze , op haar zelve zo waarachtige , als voor alle

eigendunklyke Regenten verfchriklyke iiitdrukkingeii

gebruikte : „ Zou Konings Filips , toen hy van den

5P Paus OHtllag verzocht van den eed, dien hy u gedaan

5, had, om uwe Voorrechten te bewaaren. .. niet heb-?

5, ben kunnen denken, dat terwyl hy zich oniilagen

5, rekende van den Eed jegens u. .. gy ook vry waart

55 van den uwen jegens hem?"
Uit alle deeze Aanmerkingen blykt duidelyk , dat de

Demgcratirche Conllitutie in de daad ten minlte aan

het grootile gedeelte der Naiie eigen is; en is het niet

de meerderheid , die in alle Volksregeeringen het hoog-

de woord voert? Dus zou dan onze Nederlandlclic

Conrtiriitie evenwel eene \'oiksn;^eering zyn , nl h^^d

cuV;

5*

39

99

93
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cdk een klein gedeeire der Staatsmaatfchappy gecTiiu-

rendt; ceuige jaaren , en zelfs geduiirende eenige ceu^

wen, Ibmmige voorrechten laaren vaaren, om welken
terug te eiichen het altoos gerechtigd is.

Wat klinkt het edel en groot , de Staaten van Fries-

land plcgtiglyk te hooren verklaaren, dat in hunne
Provincie de eigentlyke en oorfpronglyke Souvereinc

Magt by de Ingezetenen refideert ! Maar men verbeelde

zich daarom niet, dat deeze Verklaaring te kennen gee*

ve, dat in de andere Provinciën de Souvereiniieit niet

evenzeer by het lichaam des Volks beruste. — De
Staaten van Friesland willen hier mede alleen zeggen ,

éai hun Volk de oefening van zyne oorfpronglyke

Rechten beter bewaard heeft, en dat het by hen een'

meer directen invloed in de Regecring bezit , dan wel
by de anderen.

Wanneer ook allen de voorbeelden, reeds bygebragt,
niets zouden bewyzcn^ zou echter de daad zelve der
Afzweering het Nederlandsch Staatsbelhiur tot de
Conftitutie eener Volksregeeritig wedergebragt hebben,— Waanneer de verfcheiden Opftanden, — wanneer
de Rechten , van tyd tot tyd door het Volk , door het
geheel lichaam des Volks, uitgeoefend, niers zouden
bewyzen ; wanneer het Monarchaal Gezag in dien zin
zou aangemerkt worden , als of het te vooren de oor-
fpronglyke , eenige en opperde bron van alle andere

,
rnagten geweest ware; — Dqczq A(fle van Afzweering,
met goed gevolg bekroond, en zelfs met de bekrachti-
ging van Vorften bekleed , — van V^orflen , die alleen

gerechtigd zyn om hunne eifchen, hunne aanfpraaken
daartegen te doen gelden , deeze Aci-e alleen zou
genoegzaam zyn , om het Recht , dat de Ingezetenen
der Vereenigde Nederlanden op de Conftitutie eener
Volksregcering hebben , onwederfpreeklyk aan den dag
te leggen.— W\inneer de aart der Nederlandfche
Cpnititutie onzeker en weifelende geweest ware, zou
deeze gebeurtenis alleen eene onherroeplyke uitQ^raak
ten voordeele van de Rechten des Volks doen. Men
heeft daarna een' Staat, welks Conltitutic eigenlyk
en wezentlyk eene Volksregeering was geworden , op
êene Aristocratifche wyze kunnen befluuren; maar het
oorfpronglyk recht is desmettegenllaande in (land ge-
bleven. De Stadhouders zelveu hebben xuiks erkend

bv
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by zekere gelegenbeden , welke bet der moeite waerdig

zal zyn algemeen bekend te maaken.

XVIII. De Opperjle Magt des Volks erkend door

de Stadhouders*

Toen Willem de I de zaaken zó verre gebrai^t bad

,

dat hy zich de Souvereiniteit over Holland en Zeeland
onder den titel van Graaf wist te doen opdraagen,

geloofde by niet, dat de toeftemming van de Leden
der Regeering , waarvan hy zich reeds verzekerd had

,

genoegzaam voor hem was. Hoewel het 'er maar op
aan kwam, om hem eene magt, veel bepaalder dan
die , welke de Stadhouders naderhand zich aangemaa*
tigd hebben, op te draagen, meende hy daarenboven

de goedkeuring en toeftemming der Gilden en der

aanzienlykfte Burgers ten dien einde te moeten ver^

zoeken.

Zelfs kan men hier byvoegen , dat van allen de voor*

naamfte Araptenaars juist de Stadhouders degeenen ge-

weest zyn , die ftelligst erkend hebben , dat de Opper*
fte Magt gelyk in de daad, zo ook van rechtswege,

by het Volk van Nederland huisvestte. Sommigen
zelfs, en onder anderen de Hoogleeraar Petrus Bur-

mannus Secundus, vei*wonderd over de verftandhou-

ding en eenftemmigheid , die *er tusfchen het Volk eri

de Stadhouders fcheen Hand te grypen, hebben ge-

meend , deeze laatlten als zekere foorten van Gemeens-
lieden , van Voorftanders deo Volks, (Trihuni plebis^^tn

moeten aanduiden. Men kan in waarheid niet ontken-

nen , dat de misnoegdheid des Volks over zyne Overhe-

den, en de zucht, eensdeels om hen oplettender op de

Rechten des Volks te maaken, en anderdeels om hun
gezag, al te onafhanglyk geworden, te bepaalen, en

een evenwigt daartegen te itellen , veroorzaakt hebben ,

dat het Volk zich in zo veele gelegenheden de zaak der

Stadhouders heeft aangetrokken. Ook beroepen

zich de yveraars der Stadhouderlyke party, onder an-

deren Elias Luzac (ƒ), ten dien opzichte met luider

flem-

en In het reeds aangehaalde Werk : Hef gedrag der

Stadnoudersgezinden , ^c* ; .vverder in de Zucht van den

Heer Raadpenfionaris J, de IVitt tot ijn ^ader/and} ea

in dea Kykdom van Holland*
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ftemme op de grondbeginfelen van Locke, dat is te

zeggen , op het Recht der Souvereiniteit by het

lichaam des Volks berustende, om de Volksbevveegm-

gen , waaraan het Stadhouderfchap het herllcl of de
vermeerdering van zyn gezag te danken heefr, te biily-

ken 1 De Gemeente heeft gelyk gehad om zich hf
dceze gelegenheid weder te verheffen; en met des te

fterker rede zou zy ook recht hebben , om het gezag
zyner Reprefentanten tot beftemder en geregelder paaien
terug te roepen , en binnen dezelven te beperken.
Een der Schryvers van die party , die als een vyand der
Volksrechten algemeen bekend is, zich verpligt ziende»
de omwenteling ten behoeve van het Stadhouderfchap
verwekt, te rechtvaardigen, is, als tegen wil en dank,
tot deeze grondbeginfelen terug gekomen : „ Eene her*

„ haalde ondervinding leert," zegt by, „ dat ons
„ Land onmooglyk zonder een' Stadhouder bedaaa
„ kan. ... ook^ uit hoofde der condante Hem van het

5, Volk, die NB, by ons om veele redenen in geem
5) geringe conjideratie behoort te kome7i (*J."
De Stadhouders en hunne yverige Voorllanders heb-

ben inderdaad overvloedige redenen , om de Souvereine
Magt des Volks te erkennen. — Meer dan eens hebben
zy het oordeel en den wil des Volks zelven ten grond-
flag gelegd van hunne gevoelens en verrichtingen. Het
Stadhouderlyk Huis heeft alleen aan denOpftand en ^aa
de onbedachte eifchen des Volks, in de jaaren 1672 en
1747 zyn herflel en alle die veranderingen, weilcc de
gevolgen daarvan geweest zyn, te danken gehad, —
In het jaar 1747 begaf zig de Burgery van Veere ia
Zeeland naar het huis van den Burgemeester Vereist,
begeerende dat zyne Hoogheid van wegens die St^
tot Stadhouder van Zeeland, zou worden voorgeflai-

gen; dit voorbeeld vvierd gevolgd in meest alle de
Steden en plaatfen der Vereenigde Gewesten. Wy
zyn 'er wel verre van af, alle de ongeregeldheden,
welke in die twee beruchte Gebeurtenisfen plaats heb*
ben gehad, goed te keuren. — Wanneer eene Re-
geeringsforra ingevoerd en vastgedeld is, is het vry
inoeijelyk voor eene Gemeente, geheel verzonken ia
eene diepe onkunde , ia weJJ^ eene lange opfc horting

(*) PoUtUi Fifrfffog.
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der oefening van haare oorfpronglykc Rechten luit
iiüodzaaklylc lieefc moeten doen vervallen, en welke
om die rede genoegzaam niets anders dan het werk-
tuig der listige heerschzucht kan zyn, —- zich in

ilaat te flellen , om alle die herltellingen en verbete-

ringen, welke heilzaam voor haar zelve zyn, wei te

kennen. Wanneer de Gemeente redenen tot mis-
iioegdheid meent te hebben , dan eifchen de orde ,

de billykheid, en de goede (taatkimdé van haar,
dut zy haare grieven en bezvvanrnisfen aan haare

onmiddelj'ke Reprefentanten voorllelle , en, byaldien

die niet verholpen worden , dat zy dan andere Repre-
fentanten verkieze , die haar vertrouwen waerdi^

ger^yn, doch zonder oproerigheid, of geweld' te plee-

gen. Zie daar de groote toetslteen. Al het geen toea
in de onderfcheiden Gewesten , en zelfs in Friesland

,

Groningen en de Ommelanden, daar het Staatsbelluur

het allermeest van eene Volksregeering heeft , overeen-

komftig met dien Regel en dat Voorfehrift gebeurde, is

conflitutioneel ; en al hetgeen daarvan afgeweken is, is

inconftitutioneel.

Toen de Franfchen in de maand November van het

jaar 1673 het Land van Utrecht verlieten, kreegen de

Algemeene Staaten der Unie, welke toen flechts uit

vier Gewesten beftond, en waarvan de Raad-Penüo-
naris Fagel en Willem de III de ziel en de dr^'fveer

waren, den inval, om dat Land als eene overwonnene
Provincie te behandelen; even of Hunne Hoog- Mo-
gendheden eenige poogingen gedaan hadden, om het

legen den aanval te dekken , en het daarna gewapende?

hand op den vyand heroverd hadden. Zy Ipraken van

niets minder , dan van die Provincie te verdeelen ; en

het gelukte niet dan na verfcheidene beweegingen ^

heimlyk in het werk gefteld , om de genegenheid des

Volks ten voordeele des Prinfen van Oranje over te

haaien, dat Hunne Hoog-Mogendheden hunne toellem-

ming gaven, om haar weder in de Unie aan te neemen.

Doch om een' Ichyn van weuighcid aan decze vreemde

en harde behandeling te geeven, meenden derzelver

aanleiders en doordryvers eene foort v^an Volksbemagti-

ging daaraan te moeten geeven. De Graaf van Hoorn ^

den 25 November 1673 *'N. S. ter Stad ingetrokken

zynde , deed de geheele Regeering vergaderen 5 om de-
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Leden daarvan aan te kondigen , dat liy hen , iri^ei

volge een Kcquest , door de voornaaraftcn der Burge-

ten aptn hem geprefenteerd , afzette. De Stad bleef

in eene fport viin Regccringloosheid tot den 26 April

1674, toen Willem de III zich naar Utrecht begaf.

tly verklaarde: dat hy door verfcbeiden voornaamè

Burgers was aangezocht , om een Reglement te arres»

teeren , waa-naar de Regeering des Lands van Utrecht

zou worden gefchikt. Dus word de wensch, dè

begeerte der Burgery hier tot een' Grondflag gelegd

niet alleen van de Afzetting der Magiftraatsperibonen

,

die iii bewind waren; maar ook van een Kegkment^
dat de gedaante van het Staatsbefhuir eener geheelé

•Provincie zöu veranderen. Dit Reqiiest, zo lang ge-

heim gebleven, is eerst zedert korten tyd uit den
Ichuilhoek, dnar het verborgen lag, ten voorfchyn ge-

haald en aan het hehtgebragt^ ten gevolge van het ver-

maard pleidooi van den Procureur Hoevenaar voor den
Post van den Neder -RJiyn. HoevVel de naamen van

58 of 60, of volgens anderen van tagtig Ingezetenen

van Utrecht, welken men daaronder vind^ den wensch
en de begeerte eener geheele Burgery, zo aantnerklyk

als die van Utrecht, geenzins uitdrukken kan ; hoewel
dat Request noch door zyn' inhoud, noch door een
wettig gevolg , tot den grondllag eener Verordening
heeft kunnen verftrekken , die het geheel Systema van
de Conllitutie, niet alleen der Stad, maar ook der ge-'

heele Provincie omkeerde ; bewyst het nogthans ten^

ininlle dit, dat men toen nog de oorfpronglyke Rech*
ten des Volks erkende. Het is voorwaar eene zeldzaa-

ine, en de aandacht van een' Republikeinfchen Wys-
geer overwiierdige vertooning j Willem den III eene
loort van hulde te zien doen aan de Souvereiniteit des
Volks , iu dien zelfden tyd , toen zyne onbeperkte
Heeischzucht de wezentlykfte gronden daarvan onder-
mynde C^)*
Wie heeft een' fchyn , wie een zweemfel van wet-^

tigheid kunnen geeven aan het herltel van het Stadhou-
derfcliap, zo als het ondtr begunftiging van de Volks-

be-i

(*) Zie Ferh^ndelitjg dienende tot betoogen, HiitóriscH

veihaal en Qefchi&dkïindU^e Furhandeling betredende hei
Regeerings ' Reg/ement,

' L D E B L. B
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beweegjai^en uit zyne puinhoopen wederom voor den

dag is gekomen? —r*— 'tvon het Volk iets anders

bybreugen , kon, het zicli ergens anders op beroe-

pen, dan op de Soavereine magr, welke by hetzelve

berust? De twee meergemelde groote Omwentelingen

van de jaaren 1672 eh 1:747 tonnen ten minde klaar

het belachlyke en nietige van alle de verbindténisfen,

die door het Volk jiiet bekrachtigd zyn. ' iVlen moet

die aiin het. Volk alleen toefchryven.- r-^'Zy waren of

ïegtlmaatig of onregelmaatig. In het laatst geval is het

§cadhoiiderichap eene geweldige indringing'; en in het

e^evst geval moet volgen , dat de' Souvereinitcit by het

VolkTiuisvest.

In het jaar 1748 by gelegenheid' van de affchaffing der

Pachten wierden deeze Grondb^ginfels overal luid uit-

geroepen. In een groot aantal Steden wierden zoge-

naamde Volks -Gecommitteerden aangelteld. De Burgen

rv hield in haare , verlcheidene wyken vergaderingen.

Zy v<:ïrkoos Gevoi.m,agtig<ien., welken zy met den tiiel

van Gecommitteerden van de Burgcry bekleedde. Zy
cischte moeciiglyk het herilel van haare oude Rechten

en Privilegiën ;. onder welken ook het dierbaar Reci.r

van haare eigen Ma^^iftraats- peribonen -zelve te benoe-

men geenzins vergeten wierd. Dit noemde zy de

aloude en wettige Fölhregeeri?ig, De wettigheid dee-

zer Gecommitteerden is nooit betwist. Dé Regenten

durfden niet ontkennen,. dat hnnne eigene magt uit de

Gemeenten oorfpronglyk. was. De Pachten wierden af-

<refchaft, om aan den wensch des Volks te voldoen.

ï)e Opperhoofden deezer' Volksbeweegingen zouden de

Herftéllers der Vryheid en der Voorrechten hebben kun-

nen worden; — een titel , dien zy zich hoogmoediglyk

en trotschlyk gaven, en dien zy buiten twyfel zouden

verdiemi hebben , indien zy de pligten- van denzelven

behoorlyk. vervuld , en het voordeel hunner Medebur-

^ven niet Ichandelyk verraden hadden , op den wenk

en naar den wil van eene heerschzucht ,-tot wier laage

en verachtlyke werktuigen zy zich lieten ge-

bruikon. n' 1. 1 -J

Indien, ondertusfchen , in deeze omltandigheid, ge-

lyk in het jaar 1672,. het lichaam des Volks de Wetten

eegeven heeft, welke de Leden der Regeering hebbea

moeten volgen ; indien het Gemeen aan de Regeerm^
een
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een' aandrang, eene beweegia^ lieefc kunnen byzetten,

waaraan zy genooJr.aakt is gei\reest te gehoorzaamen;
liebben dan njet de Burgers, dat is,, het geheel Lichaam
der Ingezetenen, die wegens hunne goedefeil, hunne
bezittingen, hunne noeste .vlyr en arbeidzaamheid, in

de weivaart van den Staat het grootst belang hebben,
tiog des te meer grcuid, om invloed te willen hebben

in eerie llegeering , welker. Leden de Reprefentanteii

des Volks zyn? :::.:,. : -, .

XIX. De oppsrma'gt des J^plk's erkend door Willem
deiï'f^.,

Willem de V zelf heeft zichChoewel voor de eerflc

maal, dat zeer aanmerklyk is, de gezindheid des VolUs

voor de Stadhouderlyke inzichten niet gunftig geweest

is) in het geval en de noodzaaklykheid gezien, om aan

de Hoogachtbaare en Souverjeine Stem des A^olké hulde

te doen. — De poogingen, welke hy en zyne Aan-
hangers gedaan hebben, om zich de toeltemmiiig des

Volks 'te verwerven, bewyzen duidlyk , welken prys

hy op deszelfs goedkeuring fielt. — Toen die zonder-

linge Haat^fche vrolykheid van den 6 December 1782
gebeurd was^ heefc hy- zieh niet alleen niet vergenoegd
in de Vergadering der Staaten te zeggen , dat men in

een Vry Oemeenebest geen recht had, om eene klasfe

van Burgeren te beletten', hunne hulde en begeerte in

openbaare adresfen te vei-flaan te geeven ; maar ziende

,

dat over zyne ministeriaale vooritellingen door de alge-

meeue Vierlchaar der Natie bereids uitfpraak gedaan
'Vifas , heeft hy eenigcrmaate de bevoegdheid daarvan
erkend, door een verhaal van zyn gehouden gedrag,
door middel der drukpers, onder de oogen van het Pu-
bliek te brengen. — zelfs heefc hy z\z\\ 'niet vergenoegd
door zich op de gewoone wyze voor de oogen der Natie
te verdeedigen ; maar opdat zyne Verantwoording iii

banden van allen de rangen en foorten des Volks zouval-
len, heeft hy zorg gedragen , dat é'it gratis uitgedeeld
wierd. Zo nu de Prins de Üemmen van zulke behoeftir
ge Liec'en , die zelfs geene l^^ee fiuivers voor zyne
Juliificatoire Memorie konden belteeden , niet vedmaad
heett ; moet hy om des te grooter rede op dac
deel der Natie prys ftellen , het welk door zyne bezit-
tingen, door zyne naarftigheid, en door zyne kennis moet

ü; a ge.
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gehcraden worden in het algemeen welzyn het «iller»

grootst belang te hebben.

XX. De Oppermcfgt des Folks in deeze tydeu erkend,

Eindelyk hebben ook deeze laatere tyden niet min-

der trelFcnde , maar veel geregelder trekken van de

Sor.vereiniceit van Nederlands Volk opgeleverd. Dooi*

welk middel? — Door: her middel van fmeeklchrit'ten >

het bttaamlykst, het bedaaidst en het meest conditu-

tioneelvan iüle. middelen , omzyne begeerten en zyn'

invloed te kennen te geeveii. Achtbaare Re.senteii

hebben geene zwaarigheid gemaakt, om in de Staats-

iergaderi ngen te zeggen , dat , vermits de Majejleit

van Nederlands Folk by óceze gelegenheid gelproken

had, 'er voor zyne Reprefent^ntcn niets anders over-

bleef, dan zich naar zyne begeerten te richten. En
zouden de Regenten in de andere openbaare verrich-

tingen , weh'^e in onze 'dagen voorgevallen zyn, de

iloutheid gehad hebben, om zelfs aan heiJzaame her-

vormingen het oor te 'leenen , zo zy niet door de for-

me(^le of venneeiide goedkeuring des Volks onderftennd

waren geweestV
Dus hebben wy duidlyk en overvloedig bewezen, dat

in alle tyden , en in allen de deelen der Republiek,
door alle de ilanden en leden van den Staat, en doo-r

Schryvers van alle de partyen , voornaamlyk, zeden:

die vermaarde Staatsomvventehng , welke de Onaf-
hanglykheid ten gevolge had , de Souvereiuiteit oor-

fpronglyk by het Lichaam des Volks gehuisvest heeft.

Welken zyn nu de Gevolgen en Belluiten , die

men uit deeze. -ongemeen toelichtende befchoiiwingen

moet nfldden? Dit zullen wy in het volgende Hoofdr
üuk zien.

^

VIER-
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VIERDE HOOFDSTUK.
Gebrek aan Staatswetboeken in de l^'ereenigde

Nederlanden.

I. Op welke wyze de Vereenigde Nederlanden
cene Republiek zyn gewordctj»

W y hebben tot hiertoe nog maar alleenlyk de
Grondbcginlels aangewezen , welken de Ingezetenen

der Vereenigde Nederlanden in de mcrkwaerdigite Tyd-
pcrken van hunne gefchiedenis hebben doen blyken.

\Vy hebben ons wel gewacht te zeggen, dat zy, door

den Tiran van Kastiliën af te zweeren , de oprechting

van eene zuiver Republikeiniche Regeeringsform in het

oog gehad hebben. Zelfs hebhen wy eenige melding

gemaakt van de poogingen, die in het werk gelleld

zyn geworden om de Souv^ereiniteit van een gedeelte

des Lands aan Willem den 1 op te draagen ; en meu
weet, dat deeze Prins, zeer bekwaam om in de alge-

mcene omkeering zyne eigen belangen te bevorderen

,

het eens was met den Hertog van Anjoii, voor wieu
hy den weg tot de beheerfchiiig van de overige Ge-
westen der Nederlanden gebaand had, VViljem de i

was zó weinig van voorneemen eenc vrye Republiek

op te rechten , dat hy , toen hy zich tic S-Ouvcteini-

teit in de byzondere Vereen iging tusfchen Holland en
Zeeland, in het jaar 1576, provifionecl , en naderhand
in het jaar 1584, formeel onder den naam van Graaf
deed opdraagen , een* tlelregel ten grondflag legde ^

die alle Republikeinfche Regeeringen om verre werpt»
door naamlyk deezen vreeraden ilap te doen vestigen

op de nie-t minder vreemde uitfpraak , dat oiuicr de
Regeeriög van verfcheidenen , de Repubiiehn en de-

Gemeenfchappen, . . niet n.vei konden bcjlaan , en dat het

dus noodig was , dat de Re'^eer.ing aan esn Huofd. .

»

gejield en he^nolen ^ierd. Nadat Willem de i

en de Hertog van Anjoii in. een' vroegtvf-ligcu C-moó.

het einde van hunne moeilyke loopbaan qn hcLusci)-

zuchtige ontwerpen gevom'ïen hadden , 'zag men M
Staaten de Soiivereiniteit hcurtlings nu aiui luanivrvK.,

Ü 3 " iivüi-
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dan aan Engeland aanbieden. Gelukkig dat de fchrik,

welken de ongemeen groote magt, die het Huis van
Oo3tcnryk ten toon lpreid4c, hunne voodlejllr.gcn van
de hnnd deed wyzen, endeLeden vanhetNederhindsch
Bondgenpotfchap hierdoor als genoodzaakt wierden , zich

tot eene RepubHek te vormen. Doch vermitsnoch
de vcrbindtenislen , tusfchen de verfcheiden Leden
derzelve gemaakt, noch de byzondere Wetten van ie-

dere Provincie, naar dee2;en nieuwen Haat van zaaken
gcichikt waren; zo moest 'er bygevoig eene grootQ

onzekerheid ten aanzien van de Rechten en Pligten

Z-o der Burgeren als der Regenten hecrichen.

II. IVelken zyn de grond/lagen van de Neder- '

LnJfcbe Republiek!

Weliswaar, dat men in het jaar 1587 , om de
ontwerpen van Leiccbter behoorlyk en met kracht te

dwarsboomen , twee gefchriftcn ten voorfchyn zng ko-
men; het een onder dcezen Titel: Korte P^ertooning

van het Recht by de Edelen , Ridderfchap ' en Steden

van Holland; en het andere onder dien van Remon^
ftrantie van de Staaten van Holland aan den Graavs
van Leicester binnen Dordrecht gedaan , raakende d$
Souvereiniteit deezer Landen. : Wel is waar , dat de
Staaten van Holland in de jaaren 1654 en 1657 de be-

ruchte Deduéliën ter gelegenheid van hun belluit tegen

de herfhlling van het Stadhouderfchap uitgaven. Maar
deeze (lukken hebben Hechts hunne betrekking op éénc
Provincie. Daarenboven, hoewel men daarin duidlyke

en toelichtende trekken vind, — trekken die bekwaam
zyn, om veel opheldering aan de Hollandfche Confti-

tutie te geeven ; hoewel verfcheiden Schryvers dezel'

ven hebben afgemaaid als (lukken , die een grondig

bericht van de fundamenten der Regetring behelzen;

kan men echter gemaklyk zien, .
dat zy ons noch liet

karakter en de gedaante van eene Grondwet van Staat ^

noch een volledig Systema van eene politieke Regee-

ring aan de hand geeven. Het zyn enkel en alleen

Memoriën, daartoe flrek kende , om zodanige eifchen

en pretenfiën, ais toen betwist -wierden, te bewyzen,
Ivlen vind noch de llecliten des Volks, noch de uit-

geilrektheid en grenzen der Magt aan verfcheiden Col-

legiën en aan de lefpcélive Leden van het Publiek Be-
fluuf
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ftuiir toegefchreven , noch de wyze der verkiezingen,

iü de verlchcidene Stetlen en Rechtsgebieden gebruik-

lyk, daar in bepaald. Zelfs zyn ihcze Stukken van
geichiedkundige dwaalingen niet gantsch vry (*); by-
zonder de twee eerlten en fommigcn der grondbegin-
ielen, in de Dedu(?de begrepen, waren alleenlyk ge*

fchikt naar vcranderlyke tyJen , die vatbaar waren
voor eene omwenteling, welke, zedert lat dit geichrift

ten voorfchyn is gekomen , tweemaal plaats heeft gehad.

Dus zyn de zaamenverbonden Nederlanders, in de

hitte des Oorlogs , welke hen de Onafhanglykheid
aanbragt, gcenzins, gelyk eertyds de oude Republie-
ken, door Solon en Lycurgus gcfticht, of, gelyk in

deeze laatere tyden de Noord - Ai)ierikaanen daarop
bedacht gcnveest, om ten hunnen behoeve, na ryp en
welberaden overleg, een volledig en geregeld politi;jk

Wetboek op te Hellen. — De Stadhouders hebben
zich van eene kortilondige gisting , welke zy zelv^en

hadden verwekt , moeten bedienen, om een ontwerp
daarvan in te boezemen. . Ook hebben zy in Friesland

en Stad en Lande alleen, RegUvienten vervattende de
zaaken^ zo van Politie als Jnflitie , geformeerd, in

overleg met de Natie: want die' Reglementen , welken
men aan de Provinciën Gelderland, Utrecht en Over-
ysfel gcgcX^en heeft, zyn niet zo zeer Wetten, of de
uitdrukking van den nationaalen wil, als wel tirannie-

ke ketens, door de overmagt aan de zwakheid opge-
legd. Wat aangaat Holland en Zeeland, beiden die ge-

westen bieden ons niet één wetmaatig Gedenkiluk aan,
dat in Republikeintche tyden gemaakt is, — om de
pufitive Regeeringsform der Provinciaale Conilitutie

volkomen te bepaalen. De lnll:ruól:iën , welke zy aan
de Sta Ihonders gegeven hebben., behelzen Hechts at-

zonderlyke en hier en- daar verflrooide trekken.

De grond beginfels der Repnblikeinfche Conftitutie

begonnen zich niet eer te ontwikkelen, dan omtrent
iiet einde van de heiliooze Regeering van Leicester.

Toen

(*) Dir is door d<^n Tlnad Peiinonaris viin Sllngeland , en nader-

hand door ^^Qn Schry^/er vnn het TahUan dr_, T fJUfoire- Ge-
nerale des Piovincti-Uniei , aan>iem'rrkc T. IV. p, 139
ea 14Q»

E4
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Toen begonnen de V^creenigde Nederlanders , ziende
dat hunne wankele en beperkte Souverciniteit geenen
der nabiuirige mngtige Monarchen bekoorde , met ernst
een Republikcinscn plan yoor hunnen Staat te vomien.
Wanneer Konhigin Elifabeth, in het jaar 1585, zich veins-

de zeer vergramd te zyn wegens de volfl^ekie Ma^t , weK
ke zy aan haareu Gunikling hadden opgedragen, zoch-
ten zy haar te bevredigen , door haar te laaten ver-

klaaren, dat iXtCT^Oi Magt aan de Staaten van de ver-

fcheidene Provinciën , by 'ucelken de Souvereiniteit be*

rustte^ ondcrgcfcliikt was. In de korte 'vortoordn^^e-

door Hol/and den 16 Ocrober 1587 gedaan , leiden

2y insgelyks tot een Groiidbeginfel , dat , door de
Afzvveering van Philips, de Souvereiniteit aan de Staa-

ten vervallen was; maar bepaalden zich tot de uitoe-

fening der Wetgeeveude INlagt, welke Willem de I in

handen had gehad , als l.ebhende
, gelyk hy aan het

hoofd der Edic^ten, in zyn' naam uitgegeven , zcide,

de hooge Overigbeid en de llegsiring van den Lande-
van Holland i Zeeland en f'riesland ; zondtr dat noch
zy , noch die der andere Provinciën toen , op eene
wettige en fteltige wy-ze, de byzondere gedaanten van
het vastgeftelde Staatsbeftuur naauwkeurig bepaalden.

IIÏ. Is bet cogmerk der Unie van Utrecht geijoeest

eene Republikeinfcbe Regeering in te voeren?

Hoewel men in de Unie van Utrecht de Rechten
van Philips, eii zelfs de oude Lcenrocrige Onderwer-.
ping aan het Duitlche Ryk erkende, w'Iis zy echter

insgelyks de Vv^aare conftitutive Regel van eene zuive-,

re Republikeuifche Bondgenootfchaplyke Vereeniging
geworden; maar voor een' anderen Staat van zaaken
ontworpen, kon zy nooit tot eene genoegzaame en
onlchendbaare Wet van Regeering verilrekken. Men
mag vrymoediglyk vervzekeren , dat , zonder de Arti-

kelen , die in onbruik geraakt zyn, te rekenen, 'er

niet één eenig is, het welk niet gefchond^n of te leui-

gelleld is geworden. Daarenboven moest men in,

zeer veele noodwendigheden, die in de Akte van de
Unie niet aangeroerd of bedongen waren , voorzien.

Oogenbliklyke behoeften , gebeurtenisfen , uit den twy-
felachtigen (laat der zaakeii voartkomeude, waren al-

leen dé gidiexi , welken men toen volgde en volgen
kon.
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kon. —— Vermits de Republiek dus in een' Ijaglyken

ew verwarden tyd geboren was , wns het geheel Stiiats»

beftuur voor regelmaatigheid en vastheid ongemeen
weinig vatbaar. Nicrtcgendaande de onvermoeide

poogingen van de grootlle Staatsmannen, bleef nog-

thans het Staatkundig werktuig fkeds onvolmaakt;
omdat hetzelve de uitwerking van het toeval was (*)

en omdat de voornaamlte rapieren , die de beweeging
daarvan beduuren moesten , met de wezentjyke

Grondbcginfels der Republikeinfche Conllitutiën nicc

overeenkwamen. Men was derhalven verpligt,

om gelhdig veranderingen te maaken. Men wilde lie-

ver de Wetten door willekeurige inbreuken aan ver-

tichtin^r blootdellen, dan een der fundamcnteele Grond-»-

beginfelen, door Artikel XXII der Unie uitgeiproken,

opvolgen ; daar met uitdrukh^ke woorden gezegd

word: ,, dat, byaldien het bevonden zal worden van
nooden te zyn , de Artikelen der Unie in eenige poin-

ten te vermeerderen, ofte veranderen; hetzelve zalgc^

daan worden by gemeen Advys der Bondgenooten«"

IV. Noodlottige gevolgen uit een gebrek aan
vaste Siaatswetboeken,

,

Ook hebben fommige Leden van de Regecring ,

mannen, die aldus in (laat waren om de zaaken do.01:

Staatkundige ondervinding zo wel, als uit befchou-
welyke kundigheid te waardeeren , zich niet kunnen
onthouden , om dezelfde aanmerkingen te maaken,.

„ Onze Regecrings-wy^c, (f) "zeggen zy, „gefchikt
in tumultueufe tyden, heeft eenc zó weinig bepaalde
conditutie gekregen, dat, in vecle gevallen , zo niet

onmooglyk, ten minde, allermoeijeiykst is te beOis-

fen, wiens fcntiment met die conditutie overeen-

komstig of drydig is. Men plag Prins -of Staatsge-

zind te zyn, naar dat men, door zyne ouders, voor
of tegen den Stadhouder had liooren fpreeken. l)c

Familiën ,die aan het hoofd der Regeering waren , vrees-

den voor —
- en de anderen, die niet op het kusfcn wa-

ren, haakten naar — eenc verandering; weinige-n daci]-

tea

C*) Respubüca cafu fa&a^ zegt Grotins.

(t) Zie de tker Mr. Rendorp, over de Militaire Ju-
riidièie,

E 5
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ten om het best voor den Lande, Men bouwde in

Stadhouderlooze tyden gcva.irten, zo men zeide, tot

handhaving der vryheid, die, door de Stadhouders,
wederom op hunne beurt als fchadelyk voor het Ge-
meenebest met denzelfden yver wierdtn omverre ge-

worpen. Hieruit zyn ^o yeele Staats- Relblutiün voort-,

gekomen , regelrecht (Irydig met eikanderen. Geen
Land denialven is 'er, daar men minder dan in 't

onze de Conilitutie van de Rugeering behoorde te

zoeken in 's Lands Registers."

Deeze fchaadelyke onzekerheid heeft, wel is waar,
, de Vereenigde Nederlanden niet belet zich te vjerhetfen

tot eene grootheid, die de gramfch^p der raagtigile

Staaten uitgetart, en hunne jaloezy vcrydeld Ijeeit.

Maar men behoeft Hechts de gefchiedenis des Lands

.

met aandacht te leezen, en men zal zien, dat wy
eene veel gr0')ter, eene veel gegronder magt zouden
verkregen hebben, indien ons Staatsbelluur van den
beginne af op vaster en regelmaatiger grondbeginfelen

gebouwd was. Dit voordeel deed de Republiek
V van Laced^mon geduurende zevenhonderd jaaren voor-

fpoedig zyn. - Dit zelfde voordeel belooft aan de

nieuwe Ameiikaanfche Republieken eene rust, en
eene duurzaamheid, welke de verkeerde befpiegelin-

gen van zodanige Staatkundigen , die niet dtm kwaade
voorfpellingen maaken , te leur zal ftellen. Hierr

uit ontllonden die Volksoproeren , die onder het

St'".atsbewind van Leicester uitborften , wiens heersch-

zucht het volk (leeds begunfligde, om zich te wreekeii

nan die Regenten, welken om hunne Onafhanglykheid

te bevestigen , zich tegen hem bedienden van dat ge-

zag, hetwelk zyn moed en zyne dienden den gewcr

zen' Souverein ontnomen hadden. Vandaar zyn
die oude Privilegiën des Volks, door de Aristocraaten

mei op'zet verduisterd en zelfs gantschlyk onderdrukt.
—— Van daar de geharnaste Verdeedigers des Vaders

lands, die dit ongenoegen nrsbruikt hebben, om de

Tichtbaarfte Regenten in de gevangenisfen of op de

fchavotten te fleepen.— Van daar in onzen leeftyd

de Van dtr Copellens, de Van Berkels uit de Verga-

deringen gebannen door belluiten , waarvan zy de

vernietiging niet anders hebben kunnen verkrygen

,

dan door de genegenheid en het alvernioren des VgilvS
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gfilukkiglyk ten hunnen behoeve te krygen. Van
dajii* een wezenriyk kwaad , iiaamlyk liet gebrek van
foactive magt, om de verfchillen ten einde te breng-

gen, en de gertoorde rust te herftellcn, zo tusicheii

cle verfcheidene Provinciën van het Bondgenootlchap
,

als tuslchen byzondere Leden van eene en dezelfde

Provincie. Van daar (wie zou het in eene Repu-
biikeiniche Conftitutie geloovcn?J eene willekeurige

Adminillratie van alle kanten. Daar zyn inderdaad
maar twee verfchillende wyzen van te regeercn; de
eene 'uolgem de Conflitutie ^ en de^ andere u77/<?<^^iz7-z^

;

want daar de Wet ontbreekt, moet men zyne toevhigt

tot de overeenkomrtigheid neemen, die niet in ftaat

is , een onwankelbaar grondbeginfel op te leveren.

Men zegge niet, dat het gebruik een' tweeden tak van
het Algemeen Recht uitmaakt, een' tak, niet mhider
achtba;r, dan de oude Wetten zelve. Deeze Regel word
in de Staatkundige zaaken zelden aangenomen. In een
Land , daar de vernietiging der Monarchaalc JMagt de Sou-
vereinitcit in handen van het Lichaam des Volks heeft

doen vallen , is alles , dat niet op eene waare en wettige
wyze krachtiglyk vastgelleld is , (leeds aan herroepingen
onderhevig, volgens dtn llehvgel , waarvan de Staaren
van Holland zich in het jaar 1654 bediend hebben,
toen zy beweerden, dat de Militairen onder het Res-
ibrt van iedere Provincie behoorden: Dat alle 'et guht
de Provinciën ofigineelyk gecompeteerd Leeft ende niet

bevorJen leerde by txpresfe overgifte geabdicterd te

zyn ; gehouden moH eerden aan yder refpeciive/yk ge*
referveerd ofte verhleeven te 'weezen^ co* form de notoire

dispofitie van het gemeene Ree it ^ dat nooit prefiimeer

t

eenige alteratie , verandering , veel min alienatie in^
zonderheid in materie van groote rtgalien.

Indien het Bondgenootfchnp over het algemeen en
de byzondere Conltitutiën wel waren bepaald geweest •

indien zy ten minflé gemaklyke en wettige 'middelen
gehad had».!en om 'naar vereisch van omllandigheden
verder volmaakt te k tuinen v/orden; is het allerwaar-
fchynlykst, dat wy, na zo veele (lormen en onweè-
ren, niet zouden gebragt zyn geweest tot een' toe-

itand, uit niet anders dan verergeren kan. De
vernietiging van het Stadhouderfclinp -^ou veeliigt

agoit plaats hebben gehad. —--— De tyden, in wel-

ken
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ken men geenè Stadhouders had, zouden geene Syste*

ma's voortgel)ragt hebben, die^ door het hedlcl dep
Stadhouders weder om verre wierden geworpen.

De fchandelykde en gewelddaadigfte Tooneelen zon-
den het gevolg van die ongelukkige twisten niet ge-

weest zyn. Zy worden tegenwoordig met kracht

vernieuwd. Wy zien de vvaare Republikemfche
Grondbcginfelen herleeven. Maar wie weet, of niet

door veranderingen van omftandigbeden andere Syste-

ma's en bygevolg ook andere tooneelen van verwarring;

en afgryzen zullen geboren worden? Middelerwyi
word de Staat door zulke geweldige fchokken ver-

zwakt; en zal misfchien te gronde gaan, zo daartegen

niet een fpoedig hulpmiddel aangebragt word. Jn de-

algemeene gisting, welke de laatile troebelen over de

karakteristieke Grondbeginielen der Vryheid hebben
doen geboren worden , heeft men de noodzaaklykheid

van ceu volledig Staatswetboek gezien. • Het i»

onvermydlyk ncodig, dat een ieder wel onderwezei>

worde nopens hetgeen hy ten aanzien van anderen

vermag , en hetgeen anderen ten aanzien van heni

vermoogen; nopens het geen hy. aan anderen jen ande-

ren aan hem fe-huldig zyn , onder Itraf van dwaaling

en verwarring, van ongeoorlofden aanOag en twee-

dragt, van oorlog en onheilen, Wanneer deeze In-

richting verwaarloosd word, neemt de Onkunde de

overhand, de Burger vergeet zyne belangen, de Wet-»

ten worden verduisterd, de Zeden bedorven, do

Wanorde heerscht, en daar heeft niets anders plaats

,

dan een eeuwigduurende (Iryd tusfclien de Dwinglan-

dy en de Regeeringloosheid. Zonder eene algemeene

en doorgaande kennis der Wetten , op welke de goede

orde der Maatlchappy gegrond is; en bygevolg zon-

dereen openbaru' Staats-Wetboek , eene vaste politieke

Geloofsleuze , is een vry Volk aan onbellisbaftre twisten

,

en tot overmaat van rampen aan de tusfchenkomst vau

vreemde Mogendheden, biootgefleld.

V. Dringende noodzaaklykbei4 oin eindelyk de Con^.

ftitutie op vaste gronden te Jie/len.

Nooit heeft men de droevige gevolgen van het ge*

brek aan eene vastgeftelde Conlljtutie levendiger ge-

"vocld, dan in de tegenwoordige tydsomllandighedeïi.
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•«^-- Vandaar die leerboeken , die , onder den titei

van de F'ryheid aan de Nederlandjcbe 'Jeugd; Cate-
chismus der yrybéidy en anderen, dit wezentlyk ge-
brek hebben zoeken te verhelpen. Schryvers, die
zidi met een zo prysvvaerdig voorwerp bezig hou*
den, verdienen de lotlpraak en erkentenis van allé

goede Burgeren. Maar, behalven dat deezc Iborten
van Schriften eene langduurige en moeilyke beöeicin

mv,g vereilchen, ten einde een naauwkeurig en vofe.

ledig denkbeeld van zaaken aan de hand te geevcn;
ontbreekt daaraan nog een wezentlyk vereischte, te

vvcetcn , de Nationaale Bekrachtiging* Zolang men
dQCze patriotlche gefchriften enkel als voortbrengselen
van byzondcre lieden zal blyven befchouwen, zulhn
zy nooit eene vaste en onfchendbaare Geloofsleuze
uitmaaken. De Vyandcn der Vryheid zullen fleeds

hun best doen, om op eene listige wyze hunne vcrr
derflyke grondbeginfels uit te flrooijen. Het komt der-
halven hierop aan, dat de Natie zQlve zich vertoone,
en dat 'er in haarcn naam een algemeen, een volledig
Staatkundig en Burgerlyk Wetboek ten voorfchyn
kome. Dit is, voorzeker, eene groote en bezwaar-
lyke onderneem ing ; maar is de uitvoering daarvan
onmooglyk? Zou men niet in de hier en daar ver-
ftrooide trekken der Mederlandfche Conditutie bouw-
lloffen genoeg vinden, om dit gebouw op te rechten?
Dit zullen wy eens onderzoeken. Daarna zullen wy
een gevolg daaruit afleiden , dat beflaan zal in fommi-
ge klaare , doorltraalende , onwederfpreeklyke en
vruchtbaare grondbeginfelen, bekwaam om tot funda-
menteele Wetten te dienen. £n op dien Grondilag
zullen wy het middel aanwyzen, om, hetzy voor
iedere Provincie in het byzonder, hetzy voor het
Bondgenootfchap in het algemeen, een regelmaatig
Systema van Wetgeeving op te rechten.

Om dit oogmerk te bereiken, zullen wy een begin
maaken met het openleggen der flrydige Hellingen,
en tegengeflelde meeningen nopens die wezentlyke
Grondbeginfelen , op welken het geheel gevaarte van
het tegenwoordig Staatsbefluur der Republiek rust.

En wanneer wy het wezentlyke van het bloot toeval-
lige, of van het bygevoegde, en het nuttige van het
fcJiadelyke onderfcheiden , zullen wy gemaklyk het

ge-



73 GKBllEK AAN STAAtSW^iTBOEKEN* g EN'i.

gevolg kunnen opmaaken , dat ons in de veranderin-

gen en verbetenngen , die of reöds begonnen, of ten

minfte ontworpen zyn, tot een voorfchrift moet die-

nen. Het is meer dan tyd, dat wy eindelyk eens
ecne vaste en duurzaame Conflitutie erlangen. Het
is meer dan tyd, dat men eindéJyk eens van die ge-

vanren , welken uit de onzekerheid , of liet gebrek van
vastbepaalde , conliitutioneele Wetten zonder ophou-
den voort zullen vloeijen >, een einde maake. Laa»
ten wy trachten het zó te maaken, dat over allefi

de verfchilpunten de openbaare Leeraars eindelyk

eens op den predikfloel mogen zeggen
,
gelyk zeker

Predikant gezegd heeft, toen men in den jaare 1663
het Formulier van het openbaar Kerkgebed verander-

de ; „ Ik dank God , dat myne oogen verlicht zyn

,

j, en ik voor myn' dood weeten mag, wie myne
^, Souvereine Overheid is."

#

VYF^
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O
V Y F D E HOOFDSTUK.

Over het Stadhouderfchap»

Ingevolge de voorbeelden en grondbeginfels , welken
wy in het voorig HoolUHiik bygebragt en in het licht

gefteld hebben, zou het fchynen , zeker te z\v, ^ x\2X

het grootst gedeelte der Natie, in het Staatshediiur der
verfcheiden Gewesten , die liet Nederlandsch iiondge-
nootfchap uiimaaken , meer of,n)inder invloed gehad
hebbe; en dus zou die grooie Omwenteling , welke
de Monarchaale Magt met wortel en tak heeft ui rge-

rooid, de Regeering geheelenai tot de Democraiifche
Condirutie wedergebragt hebben. Wie zou onderius-
fchen gel(joven , dat zulke klaarblyklyke gevolgen nog
betwist wierden ? — En echter zyn 'er Burgers , die

zó zeer van oordeel, en van ziel , mag men zeggen/,
niisgedeeld zyn, dat zy de waarheid van dxizdvtn durven
aanranden. Wanneer men hen gelooven wilde , zq\i
de Nederlandfche Conliiiutie 'm, den perfoon dQS Stad-
houders eene foort van Monarchie opleveren , door een
mengfel van Aristocratie uit het gezag der Edelen én
der Stadsregeeringen voortipruitende, getemperd. Hec
geheel Lichaam des Volks zou voKlrekt niets zyn , niet

meer dan onder de volftrektlle Monarchen.

I. Al te hiiitenfpöorige magt aan de Stadhouders
door hunne Aanhangers toegekend,

' Willem de I, zeggen zy , heeft, of als een van de
voornaam (Ie Edellieden des Lands , of uit hoofde van
zyne bewezen dienften , het aanmerklykst gedeelte der
Souvereiniteit , aan den Dwingeland Filips ontrukt ^

moeten erlangen. Toen de band, die hem als Leenman
aan dien Vorst verbond , door de Afzweering verbroken
was, hield hy de Hecrlykheden , welke hy in het Eand
bezat, alleen van God en zynen degen, (k) „Daar
y, was geene Souvereiniteit in deeze Landen ten zynen
„ aanzien, waardoor i\QQZQ, of geene Vergadering een

, „ ilecl.t

Ck) Reinier Vr^aart, IX. 130- i^f. XIII. 319-3^»-
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^, Reclit van oppergezag op hem zoude hebben kunn^
, krygcn. De Prins had h£t zwaard tegen Fihps niet

^, getrokken i> zyn goed nier verfpild , zyn leven niet

j,
gewaagd, en heeft dat eindelyk niet door eene Moor-

^, denaarshand Verloren j opdat zyne afilaaimeÜngen

j, Onderdaanen zouden worden van eenige Regenten

5, uit de Steden, van een' hoop jonge knaapen , die ^

^, in Wat cpzigt men dezelve beichouwe , volgens den

^, burgerlyken ftaat en zaamenleeving minder gejykheid

3, met hem hebben , dan een lleepcr met een' 13urge-

3, meester." Als Vvisfal maakte hy het uitmuntendst

deel der Staaten uit, — en wel een deel zo veel te

iütegreerender , vermits hy daar, uit kracht van een in-

kleevend Recht op zynen perfoon, verlchynt^daar inte-

gendeel de Gedeputeerden der Steden niet dan met eene

geleende magt en in Commisfie in dezelven verlcbynen..*

In de hoedanigheid van Stadhouder is hy niet alleen

lioofd der wetgccvcnde magt ; maar hy reprefenteert

ook de Staaten , en bygevoig het geheel lichaam des

Volks; hy vercenigt in zynen perfoon het verhevenfte^

dat \v in de Soavereine JSlnjefteit isi De Staaten zel-

ven hebben ifict de minRe zwaarigheid gemaakt , om
hem den titel van het Eminent Hoofd te geeven. — In

zyne Inflrudiën eigent men hem toe een onmiddelyk

opzicht 5 gelyk aan een daadlyk gezag , over allen de

Leden van den Staat, welken men aanbeveelt hem te

eerbiedigen. Kindelyk als Opperhoofd van den Raa^i

van Staate , van de [^egers en de Vlooten , aan hat

hoofd der Uitvoerende Magt gepkatst , geeft hy aan

het geheel Staad;undig Lichaam het leveu en de be-

weeging. Deezc laatile titels zouden hem niet laager

kunnen vernederen dan hy volgens zyne andere hoe-

danighe^len was; hy kan ten deezen opzichte geen

Onderdaan zyn, vermits de Onderdaaniglieid uit an^

dere betrekkingen , by voorbeeld , de geboorte , de

woonplaats of bezittingen in het Land, voortfpruit.— Ook doen de Burgemeesters en Schepenen van

Haarlem , de Goede Luiden van Agten , de Burge-

meester van den Oudraad, de Baljuw en de Schepe-

nen van Dordrecht , hem in de hoedanigheid vati

Stadhouder, denzelfden Led, als aan de Staaten van

Holland. Eindelyk Ilrekt ijjen den eerbied voor dee-

zen doorluchtigeuVoist en Hcejc zó verre uit, dat men
be-
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bevolen hebbe in alle de Keiken voor hem zo wel

als voor de Staaren te bidden.

VVy .zouden nooit gedaan hebben , byaldien wy al-

les, dat door de al te Iterke en onbezonnen yveraars

voor het Stadhoüderfchap word bygebraiit om die wner^

dighcid te vcrheilen , en de leer eener Eenhoofdige

Regecring ongevocli5;er wyze fmaak te doen vinden^
ter deezer plaats wilden aanhaajen. Ook zyn de StadT

houders .zeiven van hunnen kant ^ ten deczen opzichte

niet werkloos gebleven.

il. Jl te groote magt des Stadhouders,

. Men kan niet ontkennen , dat het gezag der Stadhou-

ders , bekomn^erende voortjiangen voor de waare Sou-

vcreinen des Lands gemaakt had. V^oorheen was het

Stadhouderfchap ten minlle door de meerderheid van

perfoontn natuurlyker wyze bepaald. De Unie van U-
trecht onderdelt voor iedere Provincie een' Stadhouder*

Men heeft de paaien der Stadhouderlyke Magt niet ver-

der kunnen uitzetten, zonder voor dezelve den vveg^ tot

de Souvereiniteit te baaiien. .Willem de l eii Leiccsrer

zyn op het punt geweest om die te verkfygen; en het

heeft ook inderdaad maai' zeer weinig gefchecid , of d^

Vnlks-opdand ten behoeve des Stadhouders in de ]v^xm

2 072 en 1747 had dezeUde gevolgen gehad. Wiiicin

de III zou vcelligt de Nederlandfche llepubiiek zoverre

gebragt hebben," dat zy Hechts eene, Provincie van En-
geland geweest zou zyn, zo,. hy maar lang genoeg ge-

kefd, en aframmelingen nagelaten had. Willem de IV
en Willem de V hebben niet alleen allen de onderlcheL-

den Stadhouderfchappen op hunne hoofden vereenigd ;

maar zy hebben nog andere voordeelen boven de voor*

gaande Stadhouders verkregen, het juk der Reglemen;

ten, rfeds zo Urydig met 's Lands Vryhcid, is len hun-
nen behoeve in Gelderland, Utrecht en Övcrvblci mcrl>
lyk verzwaard. In Groningen en. de Ommelanden had-^

den zy eene Regeeringsform ingevoerd, die van het juk
der Iveglementen niet veel verfchildc. In de drie andere
Provincit-n bettuurde de Stadhouder door middel é\:t

verkiezingen , der aanilellingen , der recommandaiiea

,

der krygsmagt , der Patenten, enz., de geheeie Wet-
geevende ^higt tkr Kepubljek naar zyn wdbehaagen.

1. DEEL, F
'

Z%iii^
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Zelfs beeft men (*) voorgewend, dat de vStadliouder

niet verpligt wns , om aan iemand rekenlcliap te gee*

ven ; en Zyne Hoogheid , oordeelcnde zicbzelven boven
de Wetten te zyn, heeft gemeend, dat hy raagt ge-

noeg bezat , niet alleen om iemand van den eed aan

de wezentlykite Privilegiën van eene Stad te ontflaan

,

getuige de 'zaak van den lieer van Hambroick; maar

ook om zyne vrienden, door Iien van alle vcrpligting

tot verantwoording te bevryden , boven de wetten te

verheffen , getaitie'de Akte met den Hertog van Bruns-

wyk gema-dkt. Zyn gezag had zich met allen de dee-

len der Conllitiuie zodanig vereenigd, dat hy zich als

de ziel en de dryfveer van het geheel Staatkundig

Lichaam kon aanmerken- Uit dit oogpunt befchouwd ,

hadden dan zyn.e Voordanders rede , om hem als een

integreerend en noodzaaklyk Lid der Conftitutie af te-

Ichilderen. Het was niet genoeg , het Opperbevel

over het Leger en de Vloot, de V^oorzitting in alkn

de Gerechtshoven , het Opperbewind der Maatfchap-

pyën van Oost- en Westindiën te hebben ; maar tot

overmaat van grootheid en magt, moest het meerder-

deel deezer Waerdigheden nog bevestigd worden op
zyne nakomelingichap , en zulks wel met eene verzc-

kerdheid en vastheid, veel gtooter, dan die waarmede
de opvolging in de meesten der Monarchiën vastge-

field is , te weeten , erilyk in de manlyke en in de

vrouwlyke, zo direfte als coUateraale Liniën. Einde-

lyk het gezag der Prinfen van Oranje in de Republiek

was zodanig , dat het , op een' ydelen titel na , iii

zeer wezentlyke ftukken, het gezag, waarmede de oude

Vorften des Lands bekleed waren geweest , werklyk

overrrof. De Souvereiniteit, welke men op het punt

geweest was om in het jaar 1584 aan Willem den I

op te draagen, was niets in vergelykmg van hetzelve,

III. Bewy: dat de Stadhouder geene Souvereini-

teit bezit.

Ingevolge van dit treffend tafereel , liep de Repu-
bliek het grootst gevaar, om haare Vryheid onder de

Magt van een enkel Hoofd te zien zwichten.

Maar

(,*^ Pesf van den Neder - Rh^n vermeerderd^ />. I^—3.
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i\iaar gelukkig, bevvyzen alle deeze fcliitterende titels

mets anders , dan dat het tyd was, dat de Burgers
uit hunnen fchandelyken doodilaap ten aanzien dor
handhaaving van hunne Rechren eindelyk eens weder
ontwaakten. Meer dan één Land is door dergclykc
onvoorzichtige vergunningen ongevoeliger wyze van
den (laat van een Gemcenebest tot dien van ecne
Monarchy overgegaan. Deeze opeenflapeling begon
den evenaar naar den kant des Stadhouders te doeii

overhellen ; in zó verre , dat hy zich in het geval

gezien heeft , om de raadpleegingen der Souvercine
Vergaderingen naar zyn' wil en welbehaagen te bc*

Weegen of te dwarsboomen , zo in het neemen , als

in het uitvoeren van heilzaame beOuiten. Hy kwam
dus zeer na aan de Souvereiniteit; maar gelukkiglyk

bezat hy dezelve uog niet» Dit zullen wy nu aan-

toonen , en tevens datgeen , hetwelk hem van rechts-

wege toekomt, onderfcheiden van hetgeen hem doot
onkunde of door vleijery toegeëigend' is, en alles be-
proeven aan den toetsfteen van het algemeen welzyn

»

dat overal en byzonder in een Land als het on^e is ^
de hoogde wet moet zyn.

De titels maaken geenen Souvetein» Men heeft te
Lacedasmon Koningen gezien , die zoveel magt niet

hadden , als een Burgemeester te Amfterdam* ^leii

heeft Hertogen van Rusland gezien, die willekeurige
Souvereinen waren , zonder den titel van Koningen
te draagen. De Souvereiniteit is het recht om de»
Burgcrlhat te beftuuren , zegt ghotius, (jus gu--

bernandi cimtatern), Laaten wy deeze bepaaling ^
hoe onvolmaakt en algemeen zy ook mooge fchynen^
aanneemen. Waar word het recht om den Burgerllaat
te regeeren, wezentlyk gevonden'? is het niet in de
wetgeevcnde magt, onafhanglyk van alle vreemd ge-
zag , en in de waare bron Van alle regeering ? Het,
eenig onderfcheidend kenmerk der Souvereiniteit is^

alles met een voKlrekt gezag te doen. Te Rome,
by voorbeeld , maakten de Raad , de Prestor en het
Volk verordeningen; maar, vermits *er geene andere
wet was , die voor allen de deelen der Republielc,
een verbindend vermogen had , dan alleen datgeen ,
h welk het^ volk goedgekeurd had ; zo berustte ook
41ê Souvercifliteii eigeniiyk in de wettige vejgadering

¥ ir- des
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des volks. Hy, die Souverein is, erkent rocli eerv*

hoogeren , noch iemand , die heiir gelyk is. — Men
toctfe nu eens aan deezen regel , de veifcheidene
verleeningen van Voorrechten in onze Republiek aan
den Prins van Oranje en Nasiau toevertrouwd, en
men zal zien , dat men geene foort van Souvercini-

teit in hem ontdekken kan , dan die geene , waarop
ieder ander Regent , Staatsdienaar of Kapitein aaü-

fpraak heeft.

IV. Het Stadhauderfchap met de aloude Souvereiniteit

'vergeleken.

Wetten maaken en afkondigen , Magiftraaten aan-

fiellen of afzetten , doodfchuldigcn genade verleenen

,

voor de handhaaving van het Recht waaken en het-

zelve uitlpreeken , zyn buiten allen twyfel vvezentlyke

Rechten der Opperde INIagt , Jura Majesiatica , z-o

wel als de magt om belastingen op te leggen, vrede

te maaken en oorlog te vcrklaaren, en de waerdy der
geldmunten te bepaalen; doch dit alles maakt nog de
Souvereiniteit niet uit , dan alleen , wanneer men dit

alies in zyn' eigen naam en op zyn gezng doet. Dan

,

kan de Prins van Oranje een zo gewigtig voorrecht

zich aanmaatigen ? De naam van Siadliouder geeft te

kennen, dat hy de plaats van een' anderen Vervangr.-

In deeze hoedanigheid, gelyk ook in die vaiv Kapi-
tein-Generaal , en van A.lmiraal , handelt Iry uit

kracht van eehe Commisfie; hy is gelast, gecommit-
teerd; hy is derhalven een bediende dergeenen , die

hem last gegeven hebben. Hy heeft, wel is waar,
invloed in de aanüelling der Leden van verfcheiden

Staats-kollegiën : maar hy oefent dat voorrecht alleen

als bewaarder Viui eene magt , welke hem niet eigen

is , en gerekend moet worden hem niet anders dan
tot des te grooter voordeel des volks toevertrouwd

te weezen. — Op deeze wyze ziet men het wezent-
lyk onderfcheid tusfchen een' Stadhouder en een'

Slonarch.

Men moet onderfrellen , dat een Volk , hetwelk
onder eene Monarchnale Regeering zich begeven
fieeft, dewyl het geacht word, uit hoofde van deere

en geene plaatslyke beweegredenen, geeil ander mid-

del gevonden te hebben, om het algemeen welz-yn op
de
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<^.e byzoiidece behingen te doen zegepraalen , dan
tioor het bewind aan een' enkelen pcrlbon af te Ihan,
— men moet, zeg ik, onderllellen, dat zodnnig volk
een' verdrag met hem gemaakt heeft om hem te gc-

liüorzaamen , onder voorwaarde , dat hy de eigen-

tlommen en de rechten des volks verdeedigen zal.

Dat verdrag is voorwaardelijk , en het was dermaate
verknocht met den aart der oude Souvereinlteit , dat

de afzwecring van Filips alleen op dat grondbcginfel

gevestigd is. Willem de I werpt hem dat iiitdruklyk

"voor in zyne Apologie. De Staaten \^n Holland doen
•insgelyks dat grondbegi.nfel gelden in hunnen Brief

van 2janiKiry 1608 aan Keizer Iliidolph den II, daar

"zy het noemen: D3 violatiè'n der Frivi/egün. . * tegens

de bez'ujoren conditié'n 'van aanneeming , wettelyk na
der Nedsrlandfche Provinciën Rechten, De Ncder-
«landfche Vorllen waren verpligt, de handhaaving der

Pvcchtcn en Voorrechten te bczweeren. In Braband
en Utrecht, ontfloeg de Vorst, by zyne inhuldiging,

zyne onderdaanen plegtlglyk van den eed van ge-

hoorzaamheid en trouwe , ingevalle hy ook niet van
zyn' kant de verbindtenis , welke hy op zich nam ,

om veor de bewaaring hunner rechten en voorrech-
ten fleeds tewaaken, hciHglyk onderhield. Zelfs moet
men aanmerken , dat hy te Utrecht den eed alleen

deed , zonder dat eenig Lid van den Staat verpligt

was, 'om aan hem den eed te doen. ISlen bewaart
nog 'heden de Verbindtenis, welke Karel de V in het

Jaar 1522 met de Friezen , in het jaar 1528 met het
Land "va;! Utrecht en Overysfel, in het Jaar 1536 met
die van Groningen en de Ommelanden, eji in het jaar

1537 met de Drenthenaars maakte. Eindelyk, toeu
hy" door de verovering van Gelderland m het jaar 1543
allen de Nederlanden hemagtigd liad, zwoer hy, allen

de oude Rechten en Voorrechten des Lands te zullen
handhaaven (*). Inderdaad byaldien de Vorlten, ten
aanzien der volken , met de geheiligde trouw' des
eeds vryelyk den fpol zouden moogen dryven, dan

kc'Vii

(*) Sch%>art^,e}ibcrg Chirt. II. 12.I. \i$. d. 35. Utrecht^
Chari. I. 29. Hattuui Gcfchicl. van 'AwoL II. 33^!. Eöiwin}
de ^gro Fris, P. 4^,

F 3
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Ican 'er ook geen onwrikbaare grondflag voor de biir-

gerlyke mnatfchappy weezen. Daarenboven, de ver-

fcheiden Valallen , die de Nederlanden beftuurden ,

konden geene andere magt oefenen dan die, welke de

Stichters des Diiitrchen Ryks hen overgeleverd bad-

den; maar, men weet, dat de oude Duitlchers aan

Ininne Opperhoofden nooit een volftrekt en willekeu-

rig gezag hebben afgeilaan. De oude Souvereiniteit

van de Vorftcn des Lands was derlialven een verdrag,

en niet Hechts een vermoedelyk « maar een ftellig en

formeel verdrag, Doch het geval van een Stad-

houder is zeer verf:hillend. Hy is geen Soiivcrein ;

liy is geen Contractant; hy is een Dienaar. De Sou-

vereiniteit kan zo min beperkt , als vervreemd wor-

den; dezelve tebepaalen, is haar te vernietigen. Het

js de ongerymdheid , ja de tegenftrydigheid zelve

,

dat de Souverein iemand boven zich zou ftellen

;

Stadhouder, Kapitein-Generaal en Admiraal, alle dee-

20 hoedanigheden bewyzen afhanglykhcid. Een Mo-
narch zou het beneden zyne wacrdigheid rekenen ,

dezelve aan te neemcn , dewyl hy , zonder eenigen

anderen titel , van wege de Majeftcit alleen , waar-

in ede hy bekleed 'is , het recht heeft om zyne Krygs-r

magt zo te land als te water te kommandeeren. De
eed, welken fommige particuliere Magiflraatsperfoonen

aan den Stadhouder duen , betekent niets ten zynen

voordeele. Voor eerst , doen zy dien eed niet als;

politieke Leden van den Staat ; het zyn Schepenen ,

het zyn Rechters, het zyn Opzieners der goede orde

in het burgerlyk, die zich op deeze wyze jegens het

Opperhoofd der Gerechtlykc Magt verbinden. In de

tweede plaats, wanneer ook Leden der Wetgeevende

Magt zodanigen eed deeden , zulks zelfs zou nog

•jiicts bewyzen ; want zy hebben , in het afgetrokkene-

'befchouwd ,
geen gezag.

^
Willem de 1 , met een veel

ferooter gezag bekleed , liet niet na , óeQze afhang-

lykhcid plegtig te erkennen in zyne Apologie , by
TVelke hy de Staaten alleen voor zyne Overheden

trkent, aan welken hy zich houd verbonden te wee-

zen; daarby voegende, dat, dewyl hy hun Vasfal is^

devv^yl hy zyn gezag van hen Iieeft , hy gereed is

,

om hen te gchoorzaamen , al ware het ook, om zich

jiaar de uit:^rfte gTcnspaalen de^ aa?-de te begeeven.
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Willem de IV heeft dezelfde afhanglykheid erkend ,

byzonder in een' ih'ief aan de Staaren van Zeeland

in het jaar 1747. Ily zegt daarin met uitdriiklyke

woorden , dat hy zich onvcrmydlyk verphgt rekent

te zyn , om linn Edel Mog. waarvan hy de eer had

een i^asfal te weezen, zyn' perfoon en zyne dieriften

aan te bieden, gereed zynde, om het eerst verzoek,

brief, of order van Hun Edel ISlog. hen met de gc-

trouwfte verkleefdheid, te dienen. Eindelyk, toen in

datzelfde jaar een laage vleijer , by voorbeeld , een

Rousfct de Misfy, om de gemoederen te pollen, een'

brief had doen drukken , waarin de i-rins de Armee
van den Staat zyne Armee en de Natie zyne onder^

daanen noemde
, ging Willem , ziende hoe verkeerd een

voor hem nadeelige indrukfeien dit bedrog op de ge-

moederen maakte, niets meer ter harte, dan om ze weg
te doen. Nimmer ^ zegt hy, was hy geijaoon deze he*

naaming te gebruiken jegens zyne m r d e b u r g k r vS

en Landgenooten ; de 'urye Nederlanders. . . hy kmde
geen onwaardeerbaarder voorrecJit , noch dat de eerzucht

eens Jtervelings meer kon ftreelen , dan zich te moogen
houden voor een voorwerp van de liefde van een vry
volk (*).

V. De Stadhouder een onderdaan van den Staat.

Dus heeft Willem de IV geene zwaarigheid ge-

ïnaakt, om zich Burger te noemen , eene benaaming
welke in onze dagen de gewaande VooritandetvS des

Stadhouders zó zeer in het harnas heeft gejaagd, om
dit zy zich hielden , als of zy de waare betekenis

van dezelv^e niet kenden. Het zou dus niet te ver-

wonderen zyn, wanneer de Prins zich in zyne on-
dertekening- van de uitdrukking van Onderdaan niet

bediende; omdat in eene waare Republiek ieder bur-

ger Ccivis) 'm de Souvereiniteit deelt , en meu niet

ontkennen kan, dat 'er geei> ander burger is, die,
door zyne verfcheiden titels , zoveel invloed in de
belluiten van den Souverein kan hebben, als de Stad-

houder. Maar, byaldien men door het woord Onder-^

daan verftaat de onderwerping aan de Wetten des
Lands , waarin men woont , en aan de pligtcn der

Ee«
(*) ïVagenaar VciderL Hht. XX, LK

F 4
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Bediening, waarniede men bekleed is , wie zou dan
durven zeggen, dat Wiilem de V^ hoewel Soiivereiii

in de Naslaurche Eiilauden , in Nederland boven de

Wetten verheven is door de wacrdigheden , welke by
in deczc Republiek bezit V Integendeel zodanige flel-

iing in gelchrilie te bcwecren , de grohdbeginlcls

daarvan aan te neemen, en Lieden, of tegen de ver-

wyten der conicientie te beveiligen , door hen van

den eed te ontllaan ; of boven de wi'aak der wetten

te ftelkn, door hen van verantwoording te bevryden,

zi'lks is niet alleen alle rcpublikeinlche grondbeginsels

om verre werpen, nraar ook allen de banden der bnr-

g-rlyke Maatlchsppy in Ihikkeil (cbeuren.

De Stadhouder is , indien men de zaak recht be-

grypt. Burger en Onderdaaii; Burger, voor zo verre

hy als een Ivdele in het rnaaken .der' Wetten deck;

en Onderdaan, voor zo verre hy verpligt-is die Wet-
ten te gehoorzaamen , waartoe hy door'zyne toe-

{lemming medegewerkt heeft. Zegt men , dat liy

meer Burger , en minder Onderdaan is, dan een an-

der, omdat hy door de verfcheidene waerdtgheden

,

welke hy bekleed, geacht mget worden meer invloed

in de Wetgeevcnde i\Iagt te hebben, dan een '.ander j"

het zy zo.

VI. De StadJmuler een Lee^iman van den Staat.

Heeft niet de titel van Vasfal , waarvan zich de

Prinfen van Oranje jegens de Staaten bedienen , altoos

eene foort van onderwerping ingelloten? Is 'er eenige'

titel, die dezelve duidlyker en byzonderder uitdrukt,

dan de benaaming van Vasfid? AVillem de I en \Vil-

lem de IV bekenden aan de Staaten , ÓRt zy zich in

die hoedanigheid verpligt rekenden , niet alleen om'

tot hunne hulp ylings toe te fchieteii, maar ook, om
hunne bevelen uit te vo"eren. Wat is het anders,

dan een' aanval doen op de Souvereiniteit der refpec-

tive Staaten, wanneer men zegt, dat de Oppei'nipgt,

welke zy over hunne Ondergefchikre Vaslallen ver-

kregen hebben , geene andere betrekking' tusfchcn hen
maakt, dan die van een Lcenmanfchaplyk Bondge-
iiootfchap ? Heeft men niet de groote V^asfalJen des

Lands , wanneer zy zich ecne foort van onafhang-

IvkliCid hebben willen aanmaatigen , vervolgd als
'

'

'
' fchuK
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icliuldig nan Rebellie ? De Prins van Oranje bezit

\vel , als Graaf van Bnureii, als Heer van het Loo, enz.

een Ichitterend aanzien" in de Republiek; maar is het
in deezcn anders met hem gclleld , dan het met dé
Brederodes , de Egmonden , de Waslenaars en andere
'Edelen was? Danr zyn verlcheideneiborten van leen-

tnanichap ; fommigen zyn meer , andere minder af-

hïmglyk. De Ryks- Vasiallcn genieten eenc foort van
onafhanglykheid; maar dezelve is in dit Land nooit

erkend, ten minde niet in gebruik gebleven; en daar-

enbüvcn heeft zy alleen ten aanzien der Groote Lee-
nen plaats gehad. Men weet ook, dat de Bredérodes,

als Heei'en vanViailen, zich eene Onüfhanglyke Heer-
fchappy hebbende willen aanmaatigen, door de Staa-

tcn van Holland zo 'wel, als door Karel den V tot

1 unnen pligt gebragt zyn. Te zeggen, 'dat de Prin-

fcn van Oranje , by de afzweering van Filips , dé
llcerlykheden, welke zy in dit Land bezaten, alleen

van God en van hunnen Degen hadden , is niets an-

ders, dan eene ftelling beweeren, welke tegen de te-

genwoordige Souvereiniteit zo zeer Rrydig is, dat zy
in geen ander Laiid ongeftralt zou blyven. Behaiveii

dat liet Godiyk Recht flechts een voorwendfel is,
door de D'wingelandy alleen uitgevonden, om de Sou-
vereinen met dè Godheid te vcrgclyken , en dé ver-

foeilyke leerftellingen van eene lydlykc gehoorzaam-
beid in te voeren, is het ook niet waar, dat Willem
del, by de gemelde afzweering, zyne goederen, al-

leen als door zyn zwaard verkregen , bezat. Hy ftreed

op' eene roemwaerdige wyze vooi* de algemeene vry-
licid;maar daaruit te willen belluiten, dat, van dien
tyd af, alle verbindtenis van onderwerping voor hcni

in dit land verbroken zy, zulks is niets anders, dan
aan de andere Edelen hctzeltVIe recht te gecycn ; en
allen de Edelen , die zich toen in het Land bevon-
den, tot zo veele Souvercinen tevcrhelfen; niets an-
ders dan ]-cgeeringloosheid en verwarring in te voeren;
het is zelfs niets anders , dan te beweeren ; dat zy
door de verbreeking van den band , die hen a;'s

Leenhouderè verbond, niet langer Vastallen zyn; het-

welk met dè eigene bekentenis deezer Prinien , by
verfcheidene gelegenheden gedaan , ffryd. Zelfs ook
«al eens onderiteldzynde ('t welk God verhoede, dat

F 5 wy
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w>' ooit of ooit toeftaïin) , dat de Prins van Oranje

oiiafhanglyk Souverein ware in de Heerlykhcden van

Cuilenburg, van Cuik, enz. zohaast hy zich daar uit

begeeft, om op een aiider Rechtsgebied over te gaan;

zohaast hy daar bedieningen, jaarwedden aanneemt;

van dien tyd af aan is hy onderdaan van hem , van

\vien hy die bedieningen heeft , en van wien hy zyuQ

bctaaling ontfongt. Wanneer hy deszelfs wetten over-

treed , Helt hy zich voor gercchtlyke vervolgingen

bloot. Wanneer hy, by voorbeeld, in zyne hoeda-

nigheid , van Souverein Vorst van N^asfau , als vyand

tegen de Staaten handelt, heeft hy het Recht der Vol-

ken (jus Gentium) voor zich ; maar flidien hy als

Stadhouder, als Kapitein -Generaal en Admiraal zyn'

pligt te buiten gaat, zo kan zyn titel van Souverein

in een ander Land hem van de wraak der W^'tten

in dit Land geenzins ontheffen.

liet zou onmooglyk zyn , de Leenheerlyke Magt met

volkomene juistheid te bcpaalen. Het is zeker , dat de

aart van die wondcriyke en grillige Inilelling , ten

minile hier te lande , niet meer is dat geen , hetwelk

die in zyne groorfte kracht voorheen geweest is. Te
7.eggen, dat de Leenroerigheid thans nog bcitaat al-

leen in de onderlinge verbindte?iisfen van fchut aan cie

eene zyde , en pligt van majifchap en heergevcaaden

aan de andere zyde , is niets anders , dan de vcruu-

derde Gothifche grondllellingen, die thans geene plaats

meer hebben , weder levendig te maaken. Het is even

zo veel , als of men eene Noordfche karpoetsmuts

van de twaalfde, op eene Franfche paruik van de agt-

tiende Eeuw wilde zetten. De burgerlyke Maatfchappy

heeft een gantsch andere en nieuwe gedaante gekre-

<'-en. De oude onafhanglykhcid der Vasfallen , die

alleen op de zwakheid van den Souverein gevestigd

Avas 5 kan niet meer beflaan , fcdert dat deeze magti'

ger is geworden.

VIT. Tï^elke foort van Ampt het Stadhouderfchap is.

Het Stadhouderfchap is flechts eene burgerlyke be-

diening. Het betekent zo veel ais Gouverneur , als

plaatsbekleeder. Gak betekende het niets anders dan

dit , onder de Souvereinen uit het Huis van Bour-

s:ondiën , welke nog andere zeer uit^cflrekte Staaten
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bezittende, verpligt wnren, aan het hoofd van iedere
Provincie een' vertrouwden perfoon te flollen, die hun
verbeelder, hun tolk, hun Amptenaar was. Te Brus-
fel wss een Gouverneur- Generaal. INlet liet vertrek
van Leicester verdween het Gouvernement -Generaal
geheelenal (*). Sedert dien tyd heeft men alleenlyk
byzondere Stadhouders gehad ; en hoewel 'er federt
het jaar 1747 Oechis één enkel Stadhouder voor alle

de Provinciën is , moet men echter aanmerken , dat

,

dewyl hy zyne lnfi:rucT:iën van iedere Provincie in het
byzonder ontfangt , hy geacht moet worden , van
iedere Provincie af te hangen. De titel van Stadhou-
der van de Unie kan hem niet gegeven worden , of-
Ichoon ook allen de Stadhouderfc happen op zyn hoofd
alleen vereenigd zyn. En , vermits de Stadhouder

,

onder het Monarchaal Staatsbeduur , alleen de wet-
geevende magt in den naam des Souvereins oefende,
zo volgt daaruit , dat , nu de Regeering des Lands
aan de Staaten vervallen is , des Stadhouders gezag
veel minder is, dan het eertyds was. Daar de Sou-
verein zelf nu op de plaats tegenwoordig is , kan de
Stadhouder niet meer zyn verbeelder , en de tolk van
zyn' wil met zo veel uitgebreidheid zyn , als te voo-
ren , en heeft fchier alleenlyk toezigt te oefenen ovei'

de byzondere Leden van een hchaam, hetwelk, by-
^invergaderd zynde, hem bevelen geeft, hem wetten
voorfchryft, en hem rekenfchap afvorderen kan. Het
is klaarblyklyk , dat deRepublikeinfchellegeerlngsfonn
geene plaats had kunnen hebben , zo men den Stad-
houder hetzelfde gezag had laaten behouden , dat hy
vóór de Onafhanglykheid deezer Provinciën oefende.

VIII. Mag onze Conftitutie Stadhouderlyk genoemd
^worden ?

Zelfs maakt men misbruik van bewoordingen , wan-
neer men zegt , dat de Regeering Stadhouderlyk is

,

in tegenilelling van de Staatlche Regeering , zo tre-

jiaamd, wanneer 'er geen Stadhouder was. (f} De
Hooge Regeering dezer Landen , hetzy het Stadhouder-
lyk ampt bekleed worde of niet, blyft altoos onveran-

derd

(*) Fan Slingelnnd ^ L 216.

{^\) Zie Brieyen yan Qanclidm, V. 335,
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derd eene vrye Staats -regeermg. Zo men uit de Erf*

lykheid van het Stadhoudeifchap kon benLiit(^n , dat

de Conftitatie Stadhoiiderlyk is, zou men daaruit ook
kunnen afleiden , dat zy insgelyks een Krygs- een Ka-
pitein-Generaal- en Admiraals- Kegeering is geworden,
om dat die bediening ook erflyk is. De Unie vaii

Utrecht fpreekt nergens daarvan, als vaneen wezent-

lyk deel van den Staat. De Republiek heeft bertaaii

zonder Stadhouder. Haare luisterryklle lyden , te wee-
ten, geduurend-e het Raad-Penfionarislchap van de

Wil, en van Heinfjus, hebben plaatsgehad, toen de

nieeQe Provinciën geen' Stadhouder erkendcu. De
Érflykheid is flechts eene eer^ welke niet het niinllè

wezentlyk gezag aan het Stadhouderfchap meer heeft

Ijygezet. ledere Provincie is van oordeel geweest

,

dat zy de Uitvoerende Magt aan een Opperhoofd
lïioest toebetrouwen 5 en dat zy dat Opperlioofd des

t€ vaster aan de belangen van den Staat zou verbin-

den , wanneer zy zyne v^aerdigheld op zyne afltam^

melingeri deed overgaan. Om te bewyzen , dat de Stad-

houder geeu wezentlyk , geen conjiitutief deel der

Souvereiniteit geworden is, behoeft men Hechts op te

merken, hoe zeer hy van een' Koning van Engeland:

Verfehilt. — De Nederlandfche Republiek is in zeven

onderfclieiden Staaten verdeeld. Engeland maakt flechts

een en hetzelfde Staatslichaam uit ; — een S raats-

lichaam, veel ineengedrongener , veel naauwerv. onder-

ling verknocht, dan zelfs de onderfcheidcne Provinciën,

waaruit, Frankryk beftaat. De Britfche Conftitutie

loaakt ook flechts één Wetgeevend Lichaam uit, dac

uit drie Leden beftaat; naamlyk, de Koning, het Hoö*
gerhuis , en de Genieenteii. De Koning heeft boven

de twee anderen het voorrecht om Pairs en Edellieden

aan te ftellen, om het géwigt,' de maat en de munt
te bepaalen; hy heeft de magt, om zyne toeftemm ing

te weigeren aan hetgeen door de beide Kamers bello-

'ten is; hy alleen bezit de magt oni den oorlog te

verklaaren , den vrtdt te maakeii , Verbindtenisfén

aan te gaan. Gezanten te zenden en te ontfangen;

eindelyk is het eene gronddelling in Engeland, dat hy
geen kwaad kan doen, (^Tbs King kan do no wrong),

htQZQ grondftelling verheft zyn' gcneiligden peribon bo-

ven het bereik der vicrichaareu en boven de verpljg-
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ting van verantwoording. Is 'er iets van dit nlles y

dat den Stadhouder toegekend word ? De titel vaii

Eminent Hoofd zou den Stadhouder veel meer naar

het Opperhoofd van het Ouitfche Ryk doen gclyken.

Doch de Keizer heeft in de }3ell uiten van d^n Ryks-
dag niet alleen eene raadpleegende , maar ook eene né-

gative, eene afkeurende lieni ; hy zelf maakt een uij^-

fieekend, een eminent Lid uit, in zyne hoedanigheid

van landheerlijk Souverein van een gedeelte van hec

bondgenooifchaplyk Lichaam, en als Opper- Leenheer
der anderen.

IX. Is de Stadhouder een integreerend Lid der

Soevereiniteit ?

Dlis zyn de Keizer, en de Koning van Engeland»
inderdaad de eerlle Leden , en wel inregreerende Leden
der Souvereiniteit. Decze titel wyst oogfchynlyk een'

Perfobn of een Licliaam aan , wiens tegenwoordigheid

of medewerking voKirekt noodzaaklyk is , om aan de
bevelen of de wetten van den Souverein de vereischte

kracht te geeven. Zo is het bondgenootfchaplyk lichaam

uit zeven integreerende Leden znamengefteld. De Staa-

ten van Holland en West-Frieeland tellen in hunne Pro-

vincie negentien integreerende Leden , waarvan de Rid-
derfchap het eerfte is. Men behoeft flechts oogen te

fiebben om te zien, dat de Stadhouder, als befchre-

ven in de Ridderfchap, maar een gedeelte vaneen in-

tegreerend Lid is. Men ziet niet , dat hy elders^ iu de
verfcheidene Provinciën der Unie, een geheel Lid der

Souvereiniteit zy , dan alleen in Zeeland , daar hy alleen

in de V^ergaderiog der Staaten , de flcm van den ge-

beden Atlcl uitmaakt; en daar hy ook, in die hoeda-
nigheid, of in peribon , of door zynen Reprefentant

,

verfchynen moet. 't Is waar, in de Deductie, aan de
grbote Vergadering van het jaar 1651 overgegeven,
noemt de Provincie Friesland de Stadhouders integree-

rende deelen der Staaten : maar dit voorgeeven is des te

Vreemder, vermits men in Friesland niet meer dan vier

integreerende Leden, te weeten , Oostergoo, VVester-

foo, Zevenwoiden, en de Steden, erkent. Ook blykt

et, dat de Friezen deezen. titel niet in eene poHtieke,

maaralleen in eene moreele betrekking aan de Stadhou-

ders geeven, te weeten, in zo vctre, dat de verfchci-

dS'
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deiie Provinciën zonder Stadhouder niet konden beftasit»

Doch niet alleen heeft de ondervinding de nietigheid

van dit voorgeeven klaar getoond; maar het vvierd ook
in die vermaarde Deduftie , we\kQ de Staaten van Hol-
land tegen die van Friesland uitbragten , volkomen we-
derlegd. Met één woord, men kan een Lid van een
wetgeevend Corps zyn , zonder een integreereiid Lid
der Soiivereiniteit te weezen. Een Lid van de Ridder-

fchap,of van een Sta*iti>- Collegie , die uit de Vergadering

afweezig kan blyven , zonder dat zulks eenig gevolg

l?ebbe *, kan zich den titel van integreerend Lid geenzins

toeëigenen; gelyk het niet blykt, dat het een Lid der

Gemeenten in Engeland^ eenen Roraeinichen Burger,

Oi' zelfs eenen Burgemeester van Rome eertyds , ooit

in het hoofd zy gekomen , zich zulks aan te maatigen*

Een enkel Lid der Stadsregeringen mag zelfs dien titel

niet aanneemen, uitgenomen wanneer hy uit naam eenet

A^ergadering, wier afgevaardigde hy is , fpreekt, en zy-

ne woorden de volledige (km uitniaaken van den Raad
eener Stad, die recht heeft om in de Staaten te (temmen*

X. Is de Stadhouder een Eminent Hoofd een Prins
in de Republiek ?

Het is zelfs zeer ongevoeglyk gefproken , wanneer

men den Stadhouder het Ennneni Hoofd der Republiek

noemt. Ook zeiden de Staaten van Holland in het jaar

1652, dat het woord Hoofd niet zo eigenlyk op Minis^

ters ^ dan nxel op Heeren en Vorjien Hjlm den Lande toe-

pasfelykis. De titel van Prins -Stadhouder voegt nog

minder. Daar is geen ander Vorst of Prins in den

Lande, dan de Staaten. Daar zyn geene Opperhoof-

den , daii die , welken zich door de voorzitting aan

het hoofd van Souvereine Vergaderingen bevinden. Het
Eminent Hoofd zou in dit geval veel eer de lydlyke Pre*

fident der Staaten -Generaal zyn, daar de Stadhouder

geene ('tem kan hebben , omdat hy geene Provincie is*

Op zyn hoogst genomen zou men hem het Eminent
Hoofd der Uitvoerende Magt kunnen noemen , in zyne
hoedanigheid van Opperhoofd van de Gerechtshoven,

van den Raad van Siaate , van de Armee en van de Vloot»

XI.
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XI. Nadeelige gevolgen van eene al te groote magt
van het Stadhouderjchap,

Te vergeefs zou men ons tegenwerpen , dat vermits
liet Land eertyds door Hertogen, door Graaven, door
Ileeren belhiurd is, wy aan de Eenhoofdigheid gewend
zyn, en vvy dezelve in den perfoon des Stadhouders
erkennen moeren. Wy hebben gezien, dat, fchoon de
Monarchaale Re^eering ten uiterde bepaald is geweest,
zy nogthans zulke onverdraaglyke onheilen heeft veroor*

zaakt, dat men die heeft moeten vernietigen. Het is

zeker, dat de Stadhouder, hoe uitgebreid men zyn ge-
zag ook mooge gemaakt hebben , geene van de weze'nt-

lyke eigenfchappcn der Souvercinitoit bezit. In ^^n
hoogden trap der l?!erampten en VVaerdigheden , waar-
mede hy bekleed is, kan men hem niet hooger aanzien,
dan als een Gouverneur, wiens gezag Hechts tot nader
befcheid geleend is , maar dat door eene natuurlyke over-
heliing, ongevoeliger wyze tot eene v/aare Monarchaale
Regeering ontaarten kan. Wanneer men een Opper-
hoofd, een' Kapitein- Generaal, met eene groote magn
en gezag, en zulks nog erflyk , bekleed wil hebben,
zonder dat hy zich de Souvereiniteit onrechtvaardiger
\vyze zoeke aan te maatigen , wil men iets hebben , dat
onmoogiyk is. Een van beiden is noodzaaklyk , of dat
zyn gezag afhanglyk en bepaald zy, of dat de Souve-
reiniteit der Republiek verloren gaa. Anders zou 'er,

om zodanige onrechtvaardige aanmaatiging te beletten,
een eeuwigduurend wantrouwen tusfchen de Regeerhii^*

en het mihtair Opperhoofd plaats moeten hebben. Dce-
ze toedand is niet natuurlyk, maar gedwongen,- dezel*
ve kan niet dan door bloed , ja door dierbaar bloed in
(land gehouden worden. Zo ras in eene Republiek , in
een' vryen Staat, een enkel Mensch boven de anderen
verheven isp en zyn gezag naar de Onafhanglykheid
begint over te hellen , word zyn belang natuurlyker
en noodzaaklyker wyze met het belang van zyne iVle-

deburgLren Ihydig ; hy zoekt hen aan zyn' wii te on-
derwerpen , zodat hy geen tegenkanting ontmoete , dat
is, opdat hy hen dienstbaar maake, en op die wyze
heerfche. Dit gevolg is uit den aart der zaak , uit de
natuur van het raenichelyk hart afgeleid; het is nood-
zaaklyk ; het is ouikilbaar. l^us heeft men in het oud

Ro
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Rome den weg gebaand tot de ftoute, heerscli^uck!-

ge onderneemingen van Marius , van Sylla, van Jii-

iius Cefar en van Augustns , die ten laatfle de A^
leénheerfching op den ondergang der beid^ partyen ge-

vestigd hebben. Eindelyk behoeft men Hechts, zon-
der zo hoog op te klimmen , zich de vcrdeejmg vnn
liet Ryk van Karel den Grooten te herinneren. De
Gouverneurs bezaten, onder den naam van Hertogen,

van Graaven,,enz. , het grootst gezag ; zy maakten

het allengs erfiyk ; en eindeJyk waren zy in rtaat , om.

zich tegen diegeeuen te verzetten , van wciken zy te

vooren .flechis. bloote Vafallen geweest v/aren, en ben.

alleen den titel van Leenlieeren te vergunnen , zonder de

wezen.tlyke magt daarvan, te bezitten.,.

. Maurits, Fredrik Hendrik, Willem de II, en, zelfs

Willem de I bezaten nooit die buitenfpoorige magt>
welke aan het Reglement der drie Provinciën , aan de

vereeniging van allen de Siadhouderfchappen , aan de
Recommandatiën, aan het Opperbewiiidhebberfchap der

IVIaatfchappyën .van Oost- en West -Indien , enz. ver-

knocht was. Maar tot welk een voor de algemeene

vryheid zeer bcdenkiyk gezag hebben zy zich desniette-

genflaande verheven? Willem de i zou allen de gevaa-

xen , alle de moeite en al het bloed der luisterryklie

Staatsomwenteling tot zyn eigen voordeel hebben doen
dienen, zo hy niet door een' zo droevigcn als onver-

wachten dood wai*e voorgekomen geweest. Maurits

wist zich van al het gezag zodanig meester te maa-
ien , dat hy zelfs zich in üaat bevond , om de ge-

woone wyze van Rechtspleeging, hoe allerwezentlykst

ook voor de burgerlyke vryheid , om te keeren , en de

Staaten te noodzaaken , zyn' wil als de hoogite wet

Qp te volgen. Aan den zachten en gemaatigden in-

borst van Fredrik Hendrik was de Staat, alleen zyne
vryheid verfchuldigd. . Willem de II had naauwlyks,

zyne kindfche jaaren ten einde gebragt, of hy poogde
reeds de voornaamlle onzer Steden door Troepen ,

welke de Staat betaalde , aan zyne heerschzucht te

onderwerpen. Hy had verfcheidene Wetgeevende Ver-

gaderingen tot (laaflchc Happen gebragt ; hetwelk heni

aanmoedigde , om zyne oogmerken verder uit te brei-

den, wanneer hy in den bloei zyner jaaren weggerukt
wierd. Willem de III was geen Stadhouder van Fries-

land >
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knd , van Groningen , of van Drenthe ; hy wierd door

bykans onophoudelyke oorlogen doorgaans buitenslands

opgehouden. Zyne verheffing op den Troon van En-

geland fcheen hem vervolgens buiten ftaat te ftellen,

om hier een despotiek gezag te oefenen.. In deezeii

yerhevenen (laat zelfs moest Iiy de Republiek ontzien,

dewyl de Engelfchen hem zó veel verdriet aandeeden

»

dat hy meer dan eens voornam, hen aan hun eigen

lot over te laaten. Doch welk eene droevige lyst van

onderdrukkingen levert niet , in weerwil van dit al-

les , zyn gedrag tegen de De Witten , tegen die yaii

Utrecht, van. Nymegen, van Goes, enz. op? Is het

niet klaarblyklyk ,
gelyk wy nader zullen bewyzen , wan-

neer wy van de zogenaamde Regeerings • Reglementen

zuUen fpreeken , dat hy niets minder, dan de Souvo-

reiniteit bedoelde? Zeide hy niet in een* Brief, die

maar al te echt is, aan de Siad Amrterdam> welke

hy Dproerig noemde, dat de onafhanglykheid alle haa-

re oude voorrechten ten behoeve des Stadhouders ver*

nietigd had? Zelfs durfde hy 'er met eene bykans Oos-
terfche willekeurigheid nog byvoegen : „ Wanneer eem

,5 Koning zich wel heeft willen vernederen om höt

5, ampt als Stadhouder over een Volk niet te verwer-.:

,, pen, zy ook niet alleen niet moeten denken, om
„ de authoriteit en voorrechten van hetzelve niet te

j, verminderen; maar integendeel in overweeging nee-

^, men^ om dezelven uit te breiden, overeenkomftig

5, de grootheid en majelteit eens Konings."

XII. Grond van het Stadhouderfcbap.
De Prins van Oranje kon over zyne medeburger^

geene andere authoriteit hebben , dan die, van hert

wel te doen. Alle verdrag , met deeze hoogfte wet
ürydig, is ongerymd, en toevallig. — Zou hy durven
ontkennen, dat het welzyn der Republiek het eenig

doelwit is , waarom hem de verfcheiden Ampten , waar-
mede hy bekleed is, opgedragen zyn, dat haare hand-
haaving geen ander oogmerk heeft , en dat de ver^

bindtenislen , met hem aangegaan ^ geen' anderen grond-
flag hebben ? Hy heeft verfcheidenmaalen en byzon*
der in deeze laaifte tyden erkend, dat het welzyn en
de roem van zyn Huis aan het welzyn en den roem
«Ier Republiek onaffcheideJyk verknocht zyn. Ziet daar

I. DEEL. G den



pi: ©VER"^ het ' StADHÓÜbËltJC«A1^.

Jért waarèn toetisfteen. ' < Het is ontóóoglyk; dat h/
niet. 'zou zien , (iat z^yf>e yerfcheidene "waerdlghedeii

én voorrechten alleen weder te brengen tot die pun--

ten wdke denzelven voor de Republiek in het alge-

meen, en 'voor iedere Provincie iïi het byzónder nuttig

en heU'zaam kunnen dóen zyn , niets anders is , dail

dezelven vaster en achtbaarder te öiSaken. Laaten wy
fiu , tiaar deeztn regel , den Stadhouderlyken invloed

in' de benoeming en verkiezing der Regenten over-

tveegen. -rj^Wviii

•,:;XliI.J^^ Stadhouaer ^an de beste Regenten niet

-r-rvr f "verkiezen.

• Hbé'fchrander, hoe deugdzaam, hoe onvermoeid,
hoé- goedwillig — met één woord , hoe volmaakt een

S-tadhouder moge bedacht worden , is het echter on-
inooglyk, dat hy de verkiesbaarfte perfoonen tot de

verfclieidene bedieningen der Regeering in alle de Ste-

den en Piaatfen der Republiek zou kunnen kennen*
-^ Hoe veele uuren , by voorbeeld , zou hy niet moe-»

ten befteeden enkel aan- het leezen der Recommanda-*
tie- brieven, en aan de Audientiën van gunstverzóe-

kingefl? Indien het zelfs al eens niooglyk was.^

dat hy de verkiesbaarfle perfoonen zelf kon kennen ,•

zon hy daaraan dien ryd verfpillen, welken zyne be-

zigheden als Hoofd van de Uitvoerende Magt zo in het

civiele als in het militaire geheel en alleen vorderen. (*^

XIV. Scbadelyke invloed van de zogeiiaamde Lieutenant^

Stadhouders,

Hy moet derhalven , ten deezen einde , of alles aan

het geval overgeeven , of zich tot zyne onderrichting

van zodanige lieden bedienen, die, onder den naam
van Premiers , en van Lieutenant - Stadhouders bekend

zyn. Wy berispen zyne Doorluchtige Hoogheid geen-

zins over deeze zonderlinge aanfl-elling , welke de nood-

zaaklykheid hem fcheen- in te boezemen. Zy, die

by deeze gelegenheid de berisping, de verontwaerdi-

ging der waare burgers verdienen, zouden veeleer

die laage en lafhartige zielen zyn , welke eed en pligc

en het welzyn des Staats vertreedende, zodanige voor-

rech*

(*) Zie den Post van den Neder -Rhy^n IIL D; No. 17 r.
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rechten aan den Stadhouder hebben afgedaan , welken
hy niet kon uitoefenen; en die de Natie, diis-alsteri

prooie overgegeven hebben. — Het isonmooglyk, dat

deeze Lieutenant- Stadhouders veilige en getrouwe
Leidslieden kunnen zyn. In Friesland had deezQ gewoon-
te der Steden de Regeering van een Volk, zo vry als

'er ooit een volk onder de zon was, in eene foort

van alleenheerfching veranderd.

De geheele burgerlyke Regeering en de bcdelling

van allen de arapten der Steden hingen daar niet al-

leen af van een' enkelen Regent, die, als Afgezon-
den ter Vergadering der Staaten, den meesten tyd af-

weezig was; maar het gebeurde ook, dat hy in de

tusfchentyden , in wtlken hy niet Werklyk in bedie-

tiing was, nogthans alle de zasken aan zich trok,

hetwelk niet anders dan tot fchande en hoon voor de
Regenten , die in dienst waren , verdrekken kon. Te
Utrecht heeft het nog vry hooger gelopen. J3e Heer
Pesters, die flechts een vergeten burger was, wierd dus
aldaar het rad , waarop het geheel Itaatkundig werk-
tuig draaide. Magillraatsplaatfen , benoeming tot Ara p-

ten en Commisliën van Èer of voordeel , de geringde
der bnrgerlyke bedieningen , — kortom alles hing van
±yne gunst, van zyne voorfpraak en befcherming af(*3«
Was nu zodanig een gedrag niet alleen voor de Regee-
ting, maar ook voor de geheele Burgery niet ten hoog-
lle hoonende en ondraaglyk ? Zyne Hoogheid heeft , dooi"

hem dus tot zynen Achterraad in alle zaaken , die toe

de Regeering van het Land en de Stad flechts eenige
betrekking hebben , te gebruiken , m.eer deugd , meer
bekwaamheid in den Heer Pesters moeten ouLkrltellen

,

dan in eenigen anderen Regent. Anders zou hy de Re-
geering van eene der aanzienlykde Steden vr.n ons Land
het ongelyk niet aangedaan hebben, om dezelve van het
goedvinden van een' enkelen particulier afhanglyk te

doen zyn. — Was het niet voor die Burgers zeïven ,
tvelken de noodige hoedanigheden bezaten om naar de
openvallende Regeeringsplaatfen te daan, eene fchande,
by zodanig een' particulier hun hof te moeten maaken,
en, om zo te fpreeken, voor hem te moeten kruipen?
Wanneer men dit alles overweegt, is het dan nog wel

te

(*) ZieTer/ag en beöordeeling van rie rjeworie yan Z. iU
G 2
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te'verwonderen , dat verfcheiden van de beste Burgers

,

vaii die Burgers, welken door hunne deugden en

bekwaamheden allerbest in Haat zyn , om in de Regee-

rings - bedieningen linn Vaderland nuttig te weezen , —
zich in decze loopbaan niet durfden begeeven , omdat
zy hunne pryswaerdige Republikeirifche fierheid , welke

zy van hunne voorouderen geërfd hadden, aan eene zo
laage en zn flaafrche handelvvys geenszins konden ge-

wennen ? lioe , bid ik u , hoe konden Regenten , tot

het uiterfte gehragt van geen' anderen wil te hebben dan

dkn van den Lieutenant- Stadhouder , — hunne ver-

bindten is om voor de handhaaving des volks , waarvan

zy de Vaders, de Befchermers, de Reprefentanten zyn,
te waaken , behoorlyk vervullen ? Dus had de vrees van
den Stadhouder te mishaagen , zelfs over de geheiiigdHe

pligten de overhand. Onder- Stadhouders zyn op ver-

Icheidene plaatfcn tot die fchaamteloosheid en laagheid

gekomen, dat zy van hunne bediening eene broodwin^
ning gemaakt hebben, derwyze, dat men een van hen,
die in Gelderland genoeg bekend is, zou kunnen op'-

noemen , welke meer dan tagtigduizend guldens met
deezen v uilen handel gewonnen heeft. — Hebben wy
niet gezien , dat te Groningen de fterkfte verbindtenis-

len door het misbruik der Recommandatiën veracht en
gefchonden zyn geworden? — De wyze der Verkiezin-

gen , door een uitdruklyk Reglement , — door een Re-
glement, waarin de Stadhouder zichzelven niet verge-

ten, en waarvan hy de onderhouding met een' plegtigen

eed bezworen had , vastgeiteld , wierd daar op eene

fchandelyke wyze met voeten getrapt. De Kiezers,

fchoon zy gezworen hadden geen acht te geeven op de

Recommandatie van iemand , wie hy ook zy , waren
echter daartoe gebragt, om zich alleen te gedraagen aan

de Lyst dergeenen , die door den Vertrouwehng des

Stadhouders met den flempel der verkiezing gemerkt

waren. — Welk een ruim veld tot berispen zouden wy
liebben , indien wy alle de andere ongeregeldheden , uit

de Recommandatiën voortfpruitende , wilden ophaalen?

Doch, dewyl men vry algemeen toeftemt, dat dit gee-

ne Stadhouderlyke Voorrechten zyn , en men dezelve

bykans overal affchaft , zo zullen wy niets meer daar-

van zeggen.

Dus leert de ondervinding, dat de Stadhouder, noch
door
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door zich^êlven , noch door zyne plaatsvervan gers , be-

ter in Itaat is, om de openvallende plnatfen in de Regee-
ring op eene waerdige wyze te vervullen , dan het paard

van Caligulaeertyds was, om het ampt van Burgemeester
van Rome waar te neemen. Laaten vvy nu zien de on-
heilen, die uit de Stadhouderlyke aanlielli igen ontlhan.

XV. Schadelykbeid der StadhouderJ-jke Aanftellingen.

De Voorkeur , welke Zyne Hoogheid aan fommige
voorgedragen pertbonen moet geeven , Helt hen natuur-

lyker wyze bloot aan den nyd en afgunst van hen, die

afgewezen zyn. Deeze ongunltige gclleldheid ligt zo
diep in 's menlchen hart , dat men die niet kan uitrooi-

jen. Zy, die de voorkeur verkregen hebben, wordea
altoos verdacht gehouden, dat zy of van andere wegen
en middelen van voorfpraak, dan de inncrlyke waerde

' en verdienden , gebruik gemaakt, of die waare en we-
zentlyke grondbeginfels aan den afgod der gunst opge-
offerd hebben. — Daarenboven, indien de Stadhouder-

lyke invloed en magt overal op gelyke wyze plaats gree-

pen , dan zou 'er geen onderfcheid van gevoelen in ds
Republiek meer zyn; de denkwyze des Stadhouders zou
dan de hooglte Wet zyn. Daaruit zou maar één enkel
kwaad voortkomen. De Republiek zou, gelyk men
reeds aangemerkt heeft, gevaar loopen , om een arni'

zalig Möuarcbaal Landje te worden , dat ras door

zyn Moiiarchaal Hofje zou noorden opgevreten, (*^ ~
IVJen weet, dat de btadhouderlyke invloed , hoe vol-

ftrekt ook in die Gewesten, welken aan zogenaamde Re-
geerings- Regiementen onderhevig zyn, echter iii Hol-
land minder is, dan in Zeeland , en dat die , zo te Am-
llcrdam , als in de Grietenyën van Friesland en in de
Ommelanden bykans niet befpeurd word. Kene zo
groote ongelykheid moet noodzaaklyk verfchillt-nde be-
langen , onderfcheidene denkwyzen ^ en bygevolg zodar
iiige oneenigheden , zodanige tegenkantingen en vertraa^

gingen veroorzaakcn , die het geheel itaatkundig lichaam
sian de yslyklk fchokken biootjiellcn. •

By voorbeeld, welke indruk iele n moeten de Stadhou-
derlyke aanfteliingen maaken op een gevoelig hart? Kan
een Regent ligtelyk van zig verkrygen de oogmerken te

dwarsr
(^) Zie Pest van den. Nahr-Rk'^ny III, N. 177^

G 7.
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dwarsboomen vnn eeu' Stadhouder, die hem met wel-

(daadcn overlaad, aan wieii hy alles, dat hem achtbaar

maakt in de oogen van het Volk,. té.danken heeft, aai;

wien hy het zoet vermaak van te beveekn verfchuldigd

is, en tevens de niet .minder (Ireelende hoop van zyne
I)edieniniren op zyne. nakomelingen overgedragen te zul-

len 2ien ? Zal hy eenig ongenoegen durven geeyen aa^j

een' Prins van eene zo doorluchtige geboorte, van een*

zo verhcvenen rang, en van een' zo weldaadigen aart?

Deeze gevoelens zyn eigen aan het mensqhlyk hart. Hoe
yeelcn zou men hier niet kunnen aanhaaien, die, na ter

gehoor toegelaten te zyn geweest by den Stadhouder, die

hen met zyne gevvoone minzaamheid ontfangen, en met
eene iuneemende toegeuegenheid onderhouden had , die

vryheidh'evende gevoelens verlaten hebben , welken zy

te vooren opentlyk beleden, en waarin, zy tot' hier toe

hunnen hoogften roem geüeld hadden? Dus word het

verftand menigmaal een fpceltuig van het hart. Wy be-

hoeven geene andere bewyzen te zoeken voor de zwak-
heid, die ons in den voorigen oorlog heeft ingewikkeld,

of voor die, welke denzelven voor ons zo noodlottig

heeft doen zyn. Blykt het niet middagklaar , dat die

provinciën , welker Regenten meest afhangen van de

gunst des Stadhouders , geduurende deezen oorlog al-

toos degeene geweest zyn , die zich meest hebben aan-

gekant tegen de heilzaame ontwerpen , die door de an-

dere Leden van den Staat wierden voorgefteld ter her-

ftelling en vermeerdering van onze Zeemagt? Zou men
hieruit geen genoegzaam bewys kunnen trekken, dat al-

len onze tegenwoordige rampen alleen ontdaan uit de al

te groote magt , welke men aan den Stadhouder heeft

overgelaten?

Dus verdooft de erkcntlykheid , deeze anderzins zo
pryswaerdige hoedanigheid, de denkbeelden der waare
grundlteUingen, en der gewigtigfte pligten. De Stad-

houder is niet de eigenaar van de Ampten; hy is (lechts

de uitdeeler van dezelven uit naam van den Souverein.

Irly mag ó'ic nier wiikkeurig begeeven. Hy is verpligt

daartoe de Waerdiglle en de beste perfoonen te benoe-

men. Hy , die een ampt verkrygt is daarvoor alleen

ran den Staat zynen dank verfchtddigd. De Staat al-

leen heeft recln op zyne erkentenis en toegenegenheid.

Wanneer hy de belangen van den dienaar voortrekt voor
"

- ' die



êk van /den ^Sauverein , begaaf f
hy 'niet alleen eene

fnoode ondankbaarheid
_,

maar -hy maakt zich :nog

.daarenboyen fchuldig aan ncene ..onrecluvaardigheid.

En is het inderdaad niet eene fcbree^iwende onrecht-

•vaardigheid de algemeene belangep van den Staat op
,^e. offeren^ a^n tyzondere inzichten ten behoeve viih

4p'nen mensch •alleen.?
: a. ;:.,i> m : i

'

,/ Deeze oiirechtyaardigheid,gaïvt;nog;idaarenb'oven g«-

jiaard met eéne aflchuwlyke meihe^edigbeid. By het aan-

vaarden van zyn ampt neemt een aipp^tenaar den/ Hemel
jtot-getuig'e., en zweert by het ai(erlieiljgstOpperAvezeni,

dat by gc^diuu'Qnde den loop ,zyney.. bediening geenè

iindere rvoorfd^riften z^l volgden dnn die ^ weiken een

oprecht ge\y;cete« hem ten bes.te van het Land>iiiboo-

^emt; en i& dit voldoen aan, cj^zp gebeiligderien ^ont-

^aglyke yerbi^idtenis, dat me-»: geene andere vi^et' volgt

dan het vvel.b^hagen van ee^ij Stadhouder? :^ r"> "'»"

De afhjanglykheid der Regenten van' den Stadhouder
jondervy^rpt hen, ook aan eene min-tien veracliiing van
^nniic pndergefchikte amptenaars, waafvan de.gevolgen

fiUernadeeligst zyn. Een van de wezei;tlyke grondflagen

,ecner Republikeinfche Staats.- regeering is de Eerbied»,

welken me^i aan de Overheden verlchuldigd is. Hei; ver-

lies van;-dee^en Eerbied is altyd, een .voorbode vanden
aanrt^anden o/idergang van een'Sta^t.Dic'achting'moet
zicb)dQGree;ie vaardige gehopx^^'^^nijadd openbaareu:,
welke men aan de bevelen, door de ^rgaderingen mét
de wetgeevënde-.ma^t bekleed,, afgekondigd, ;g£iieedlyij:

betoont. De, voornaamfte en luisj:€rrykfle]jurger& der ai-

jQudc Republieken licbben de groot ile opofferingen.len
deezen opzichte gedaan. Wanneer men onzen' onflerf-

lykcjiDt; Ruiter iets gebood, dat tegen zyn eigen begrip

ftreed, riep by-fUir, ^aJ ^ermör hem niets anders over-'

fchoot ^ dan, z^yfie^^JHeere?} en Meèitar's te gehoórzaamen.
Toen men ,}ij£.m;het bevel aarfbragC^ om uit de Midde-
landfche^Zpö^riaar de I^ust van Guinea en vandaar naar
Amerika te (levenen, ten einde, dé Engelfchen aan te

tasten ; wendde hy noch gebrek aan leevensmiddelen

,

1)0ch de moeil^kheid der winden., noch zyne onkun^
de van die zee^ii-y noch d^_ gevieren van dien togt

voor ; — hy vertrok op het oogenblik zelf. Ten tyde
van den togt naar Chatham vervulde hy met yvcr de
pHgten en van Soldaat en van Generaal, offchoon de

G 4 , aa-
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'onderneeming zclvt' liem ais roeldoos was voorgeko*
,men. Hoe groot een iianzien hem het Opperbevelheb-»
berlchap ooik had bygezét , onderwierp hy zich nog-
'thans, zoyder de minfle tegenfpraak , aan het voor-
Hel, om zich aan boord van Schip van den i\dmiraal
Obdam zonder eenig gezag , alleenlyk maar om hem
met z>nicn raad te dienen , op te honden. *— Deeze
waren dé Ichoonilo" tyden der Republiek. -— Toen
waren de Land- en Zee-offi'cieren niet in het geval', om
^zodanige per(bonen, ók tot de Reg^cring beftemd wa-
ren •*> zo min als zichzelven , w'^gens hunne aanHet-
ling, ^fhanglyk te zien van den Stadhouder-, en zich
:op eene flaaffche Vvyze, gednurig in deszelfs antr»

chambre te vertoonèn, Want , met cén woord ge-
zegd, hoe zouden toch die lieden, , welken gewend
zyn vocM' niets eenige achting te betoonen, dan voor
hetgeen den uiterlyken fohyn van magt heeft, — hoé
zouden zy, bid ik u, in de Staatsvergaderingen , uit

'Zod<'UTige. perfoonen beftaande , waare Souvereinen aan^
merken? Ingevolge van deeze begrippen ,. zullen zy
'zich verbeekien , dat het meer eer voor- hen zy, in

dienst van den Prins , dan in dienst van de Staa-

ren, uit dergdyke lieden zaamengeftcld,- te Aveezen,
Hiervandaan is het ook al mede, dat het krygsvolk
der Republiek zidi veelal noemt het Volk van den
Prins, of Prififm- Folk ^ of ten minde, dat die oude
benaaming aanvveezig gebleven is , en by het grootfte

gedeelte onz^r Land- en Zee-magt zeer ligt eene bete-

kenis krygt. Dus ziet men , dat de aanftelling der
Regenten door den Stadhouder, op eene wel indirec-

te, maar nogthans niet minder fchaadelyke wyze , het
:gezag van de wetgeevende Vergaderingen zo der Unie
in het algemeen, als der Provinciën in het byzonder
,t)enadeelt. Zy ftrooit by gevolg ongevoeliger wyze
het zaad der beklaaglykfte regeeringloosheid. Heeft
niet de Graaf van Byland openlyk verklaard , dat in

dit Land, de bevelen van den Souverein geene zo on-
derdaanige gehoorzaamheid vereischten, als in eene
AMonarchie V En het blykt genoeg , dat het by de
'ftioüce theorie by hem niet gebleven is.

XVI,
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XVI. Jn'vloed der Stqdhouderlyke aanjlellingen op

het Defenjieweezen van den Staats

Dus heeft de afhanglykheid der Riegcnten van zyne

Doorl. Hoogheid een' onherftelbaaren fchaadelyken in-*

vloed in het geheel Defenfie- wezen van den Staat.

:Dewyl hy als bet Hoofd der Armee en der Vloot , door

middel der aanftellingen, meester van verre het grootile

gedeelte van de Leden der Wetgeevende Vergaderin-

gen is; zal hy, zo hywil, altoos in (laat zyn , om
nl hetgeen^ dat dé- volmaaking van onze Zeemagt be-

treft, te vertraagen, en op te houden. De oprech-

ting van een vast Cor])s Zee-Troepen , hoe noodwen-
dig, hoe vulflrekt noodwendig en heilzaam hetzelve

ook zyn mooge, zal, zo de zaaken nfct anders ge-

fchikt worden, nooit ernlliglyk ter harte worden .gè^

nomen. De hoogstnoodige redudie der vyfkostbaare
Admiraiiteits-collcgiën tot drie, of, hetgeen nogbeter
zou 'zyn , de oprechting van (^cn' permanenten Zee-
raad, waarin alleen kundige en ervaren mannen tot

Leden zouden aangenorhen worden, zal altyd als een
ongerymd , als een onuitvoerlyk ontwerp worden
aangezien.

XVIL Over de NationaaU Vryheid,

Vooral brengt deeze afhanglykheid een' doodlyken
flag aan de nationaale vryheid toe. In een' Republi-
keinlchen ftaat onderfcheid men de burgerlyke en de
ftaatkundige vryheid. De eerfte beftaat daarin, dat
men doen mag, hetgeen men wil , mits dat men an-
deren niet benaadeele. De ftaatkundige vryheid bevat
het recht, om hetzy door zichzelven , hetzy door
Reprefentanten van zyne eigene verkiezing , invloed
in het Staatsbeftuur te hebben. Zo kan men '£Qg^Qn^
dat de ftaadvundige vryheid geene plaats heeft ten
•aanzien van de zodanigen , welken of de geboorte ,
of het fortuin, of de rehgie uitfluit van het recht, om
in de verkiezing van de Leden der Wetgeevende Magt
te ftcmmen. Men zou zeer ligtlyk kunnen bewyzen,
dat 'er in eiken Staat, en byzonder in den onzen, een
naauw verband tusfchen de burgerlyke en de ftaat-

^vundige vryheid plaats behoort te hebben. Men zou
Ijeqiaklyk kunnen aantoonen, dat, naarmaate de ftaat-»

G 5 kun-
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kundige vrj'heid gehandhaafd of onderdrukt word

,

Oük'de'burgeiiyke vryheid meer of njindéj wordt be^

veiligt. Staa het oppergezag aan ée'n' enkelen perfoou

afy'wde-zal dan het volk de handhaaving zyner biuv

gerlyke rechten verzekeren ? Kan niet ^de Alleenheer-

fchfcr-, kan zelfs niet een bloot Stadhouder , in die

plaatfen , daar de Reglementen hem bevolmagtigeu

om de vastgeftelde Regeeringsformen naar zyn' wil

en weibehaagen te veranderen , tot zyn eigen ptrfoon-

lyk nut voorwenden , dat het algemeen welzyn de vcr-

«ietiging der geheiligdfte hiflellingen vereischt ? Maar,
wanneer het volk invloed in de wetgeevende magt
deel heeft', en de Regenten van zyne keuze afhangen ^

behoeft het dat kwaad niet te Vreezen,;

De beste flaatkundige Schryvers zyn van oordeel,

dat de grondbeginfels van eene vrye Conilitutie on-
s herroeplyk verloren zyn, wanneer zy, die de wetgee-

vende magt hebben, door hem , aan wien de uitvoerende

magt toevertrouwd is, aangeiteld worden. Is het niet

zeer. natuurlyk , dat, hoe meer een Regent van het

Stadhouderlyk Hof- afhangt , hoe minder hy van zyne
'Medeburgers afhanglyk is.? In dee^e onnatuurlyke be-

trekking vind hy een fteunfel , dat hem ongevoeliger

vvyze daartoe brengt , om van des volks genegenheid

weinig werk te maaken. Zodraa een Regent 'er zich

wéinig aan kreunt, of hy het yolk aangenaam zy of

jiiet, is de natuurlyke en burgerlyke vryheid meer of

inin in gevaar; want van dien tyd af aan worden door

de voorkeur, die men aan de gunstbewyzen geeft,

eii: door de aanneemingen van peribonen, de zwakken
Hïin de onderdrukking der magtigen blootgefteld.

De llaatkundige en burgerlyke vryheid hebben z<^

veele belrekkingen tot eikandere, dat het geenzins t®

verwonderen is, dat men die -onder elkandere verward

hebbe. De berooving van d^eze twee goederen maakt

den mensch in zyne eigen oogen laag È*n veiachtlyk.

be bewustheid zyner nietigheid verlaagt zynen geest,

en doet hem zo verfmaadlyk zyn, als hy zelf denkt

te weezen. Maar het gevoel der burgerlyke en llaat-

kundige vryheid, geeft den mensch hooge gedachten

van zyne waerdigheid, Zy verheft de ziel ; zy is de

bron van die manlyke en verheven begrippen, van dien

onderneemenden geest 3 welke groote mannen vormt,
en
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en den roem van een volk vereeutvig-t. Zy geeft aan

VijSt nationaal karakter de heilzaamite eigenlchappen; de
burgers, vol edele (icrheid , bezitten kracht, begaafd-

lieden en moed. De geftadige opmerkzaamheid op hot

openbaar belang boezemt hen eene grootheid van geest

en waare VaderlandsHefde in. Uit de. werkings -kracht

en liet vertrouwen , welken de dagelykfche behande^-

ling van Staats-zaakcn en de vejligheid hunner rechten

aanbrengen , word de vordering in de kunden, in de
llaatkunde, en in den oorlog geboren. Aldns heeft de-

vryheid zo wel op het crediet , als' op de fchrander-

heid en het vernuft, der natiën eenV niagtigen invloed,

XIX. Ferderfiyke invloed der Stadhouderlyke AaU'^

Jlellmgen op de Zeden.

- De Stadhouderlyke invloed op de aanflellingen doet

niet alleen deeze ryke bron van de. verhevenfle' en
heilzaamfle gevoelens opdroogen ;: maar zy bederft

daarenboven de Zeden , ;'t welk den ondergang der
Republieken na zich (leept.'Höe.naauwere verknocht-
heid de Regenten met het Hof des Prinfen van Oranje
hebben, hoe menigvuldiger:de gelegenheden zyn,. om
zich naar die bron van aanzien en geluk te begeaven

;

hoe meer zy ook in die denkwyze , zeden en manie-
ren, welke de onaffcheidbaare gezellinnen der Hoven
zyn, deelneemen; en hoe meer zy bygevolg van de
oude Nederlandfche eenvoudigheid afwyken , om zich
in de weelde en* den overdaad te' dompelen. Daarvan-
daan komt die verbaazende ongelykbeid van perfoo-
nen, welke de pest der RepubHekcn is; en uit die
ongelykheid, de haat en nyd tusfcheu de zogenaam-
de Raadsheerlyke Familiën en die van enkele Bur-
gers. Daarvandaan komt het ook , dat zo veele Fa-
miliën , eerwaerdig en aanzienlyk door haare dienden
of door haare oudheid, tot de droevige keuze wor-
den gebragt , om of zichzelven in den grond te hel-

pen, ten einde met pracht en daraile ten Hove te
verfchynen, of op eene iciiandeiykc wyze voor een*
Stadhouder tot kruipens toe te bukken , ten cinda
zichzelven (taande te houden. Daarvandaan ein-
dclyk , hetgeen maar al te dikwyls gebeurt, dat de
andere Burgers, het voorbeeld der Grooten naboot-
fende, ziah ieder naar zyn vermogen, aan den prach-

ti*
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tigcn luister en de kostbaare weelde der Hoven over-

geeven ; en daarvandaan , om niet meer op te haa*

len, de trapswyze ondergang der oude nationaale zui-

nigheid, — eene zuinigheid, die de eenige grondflag

van een' uitgebrciden en gelukkigen koophandel , eii

ilaardoor van het aanweezen van een' Staat is , wel-

ke gecne groote en ryke grondbezittingen hebbende^
ineerendeels van de vruchten zyner naarftigheid en

vlyt bellaat.

XIX. Invloed op het publiek crediet buitenslands.

. Terwyl - de Nederlandfche Natie dus haar oud ka-

raktcr^, .de- giopte waarborg van haare rykdommen €n
maö^t, "binnenslands verJiest; zo daalen ook haar aan-

zien en achting 'by de buitenlanders; zo vcrdvvynen

ook allengs de beweegredenen, welke haare kooplie-

den alomme dceden geacht en vertrouwd zyn, en

liaare commercie moet daarvan den weêrflag , en dus

een Jteeds tdeneemend verval ondervinden. Deeze

waarnceming is zó treffende , dat zy geenen der Schry-

\^eren, die naar de oorzaaken van het tegenwoordig

verval van onzen koophandel onderzoek gedaan heb-

ben, ontfnapt is (*). Met' één woord , naarmaate de

andere volken, die daarenboven thans meer dan ooit

met den geest van nayver bezield zyn, den waaren

aart en de verderflyke gevolgen dier Stadhouderlyke

aanftcUingen gewaar worden, zal ons Land lioe lan-

ger hoe meer zyn* luister en welvaart verliezen. —
Het zyn alleen de naamen van Republiek , van Vry-

Jicid, van Gelykheid, welken ons het vertrouwen der

vreemdelingen verworven , en geflaadig eene groote

menigte gezonde, fterke en arbeidzaame lieden van

buiten naar ons Land getrokken hebben , die de zwak-

heid onzer nationaale bevolking vergoedde.

. Op deeze wyze blykt het uit onwraakbaare bewys»

•redenen, dat de Stadhouderlyke aanftellingen de al-

icrgevaarlykfte uitwerkingen hebben. Het is derhalr

Ven wel grootlyks te verwonderen , dat men het

juk der Rccammandatiën afwerpende , en dat der Aan-

itellingen behoudende , niet gezien heeft, dat men
niet alleen niets uitvoerde , maar daarenboven nog in

eent

Q*) Zie de Vcrh. van de HaarU Mantfchappj XVI. D,
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eene tastbaare valfche gevolgtrekking verviel. Ont-

ftaan er niet klaarblyklyk nog grootere zwaarighedeu

uit de magt om Regenten te verkiezen of te beves-

tigen, en wel op eene zó volftrekte vvyze, dat men
niet weigeren kan die aan te neemen, dan zelfs uit

ïlecommandatiën , waarvan de naam alleen genoeg-

zaam te kennen geeft, dat men zich daar aan ge-

draagen kan of niet ? Te vergeefs zal men zeggen

,

dar de Verkiezingen eene opdragr, een afltand zyn,
maar niet de Recommandatiën. Het zal fteeds onbe-
twistbaar zyn , dat de voornaame grondflag van het

Stadhouderfchap in het algemeen voordeel der natie

moet beftaan. Derhalven wanneer, en zodraa eene
inftelling met dit wezentlyk oogmerk flrydig is, het-

zy dezelve door opdragt , door aflhnd , of op eene
andere wyze ingevoerd zy , is zy altyd heiroeplyk. De
Souvcrein kent, met betrekking tot zyne Staatsdie*

naars, geene Contractanten; hy kan geene verbind-
ï tenisfen aangaan , die hem in huislyke zaakcn aan ban-
den leggen , Jiy kan de volgende geflachten niet ver-
binden. Het is derhalven ten uiierfie ongerymd, dat,
tervvyl de Verkiezingen , en Aandehingen dezelfde
en nog grootere zwaarigheden hebben, dan de Re-
commandatiën , men dezelve nog behouden heeft,
^aar deeze laatfle afgefchaft zyn.

Het misbruik der Stadhouderlyke aanflellingen open-
baart zich allermeest in die Provinciën , welke aan
de zogenaamde Regeerings- Reglementen onderworpen
zyn. Laaten wy derhalvcn thans deeze Reglemen-
ten onderzoeken , en zo wel de wyze nagaan , waar-
op zy oorfpronglyk gemaakt zyn, als de grondbegin-
felen overweegen , welken zy in zich behelzen.

ZES-
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ZESDE HOOFDSTUK.
tlistor'ifché Oorfprong van de invoering der Regeerings-

Regknmiten»

JL/e oörzjiakeri , diè den beldaaglyken Oorlog van

het jaar 1672 hebben voortgebrngt , zyn genoeg be-

kend. — Zy, die toen aan het roer der Rcgeeriiig

zaten, kenden zeer wel de gevnarlyke oognierken van
Frankryk. Doch rneenende dat zyjJoor. het aangaan

der bekende drievoudige Alliantie dezelven genoegzaam
gedwarsboomd hadden , konden zy zich niet verheel*

den, dat Engeland, welk Ryk 'er meer belang by
had, dan wel de Staaten -Generaal, of Zweeden, oni

zich tegen de uitbreiding van Frankryks magt te ver-

zetten, zich by hetzelve zou gevoegd hebben , om
de Republiek op het lyf te Vallen. Toen Karel de

II in het jaar i6ó8 plegtiglyk zodanige Verbindtenis-

fen maakte , welke de redenen van Staat , het belang

van zyn Koningryk, en de geneigdheden van de En-
gelfche Natie hem inboezemden, kon men niet den-

ken, dat hy dezelve. Hechts drie jaaren daarna, op
de trouwloosfle wyze verbreeken zou. Frankryk , wel

is waar, kon grootlyks daarover gebelgd zyn, dat

wy, niettegenlhande dat Ryk ons de grootfte dien-

llen bewezen had om onze Onafhanglykheid op een'

vasten voet te helpen brengen , ons de allcryverigften

betoonden, om ons tegen deszelfs vergrooting aan te

kanten; maar het zou die Mogendheid waarfchynlyk

nooit in den zin gekomen zyn, om hierover door

een' inval in dit Land wraak te neemen, zo het niet

op den byftand der Engelfchen gerekend had. En,
zo men aan de uitdruldyke verklaaringen , welken
Karel de II naderhand deed, geloof mag flaan , is

het geenzins waarfchynlyk dat hy zich immer in den

twist van Lodewyk den XIV zou ingewikkeld hebben

,

indien 'er niet in den fchoot der Republiek een Prins

van Oranje was aanwezig geweest ; dat is , een Vorst

,

die zyn bloedverwant was , wiens belangen hy trachtte

te vestigen, en wiens magt hy hoopte uit te breiden

zclfs^
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#,eirs tot de bekleeding der Souvereiniteit toe, Indieii

Willem de III ons dus in die benanuwde omflandig^

heden van eenige hulp geweest is ,' moet tnen daarte--

gen ook bekennen, dat hy te gelyk ecne van de v^oor-

naame oorzaaken geweest is van het gevaar , waaria
zyn vaderland zich toen bevonden heefc. S
• De twee Natiën , eene zamenzweering tot onzen on-*"'

dergang gemaakt hebbende , overvielen de Republiek
zó onvoorziens en met zó veel Ipoed , en wierden te

gelyk door onzen «ouden vyand , den oorlogzuchtigen

Bisfchop van Munfter, zó krachtig onderlieund, dat,

al was dezelve door onfeilbaare mannen beftuurd ge-

weest, en al had zy haare gantfche Landmagt op een'

zo geduchten voet gebragt , als haar vermogen toeliet

;

zy nogthans onder de vereenigde poogingen van eene
zo magtige verbindtenis zou hebben moeten bezwyken.
Gelderland, Tltrecht en Overysfel, aan den vyandlykeri

inval allermeest blootgelkld, riepen terflond de onder-,

fteuning der Unie in ; waartoe zy des te meer recht had-
den , vermits zy tot dien tyd toe tot het algemeen wel-
zyn en de verdeediging des Lands hunne Hemmen gege-

ven , en hün aandeel in de lasten blymoedig opgebragt
liadden. Tenzelfden tyde namen zy de kloekmoediglte

befluiten. De Stad Utrecht verbond zich plegtiglyk ,

om alles
, goed en bloed op te offeren , ten einde zich

tot het uiterfte toe te verdeedigen. Maar de binnenland-
fche Provinciën , alleen op haare eigene veiligheid be*
dacht, en welligt door andere dryfveeren aangezet, rie-

pen tot haare eigene befcherming haare troepen te rug,
en de drie Land -Provinciën wierden aan haar ongeluk-
kig lot overgelaten. Men raadde dezelve uitdruklyk

aan om de best mooglyke voorwaarden met den vyand
te bedingen , en men bewaart tot heden toe nog de Ca-
pitulatie , welke in gevolge van dien door de Staaten
van Utrecht met de Franfchen is gemaakt. De Artike-

len derzelve behelzen , dat zy himnen Godsdienst en
hun Staatsbeftuur zullen behouden, en dat de Provincie
onder geenen byzonderen Heer zal komen ; maar dat zy
begrepen zoude weezen in al zodaanig Traktaat, als de
Koning met de Staaten -Generaal zou komen te maa-
ken. Dus hadden de andere Provinciën geen het minllré

recht, om wegens die gedwongene kortftondige onder-
werping eenige aanfpraak op de Souvereiniteit dier Pro-
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vincie te maaken; te meer, dewyl men aan haar alleem

de fchuld kon wyten dat deeze landen cMider des vyands
ma^t geraakt waren , doordien zy het dienllig hadden
geoordeeld , om de Troepen , ter Ibldy en ten dienfte

der Generaliteit (laande , voor zich alleen te behouden.
2elfs fcheenen de drie overwonnene Provinciën, dewyl
zy tot behoudenis der overige opgeofferd waren ^ inte-

gendeel recht te hebben , om eene foort van fchadeloos-

ftelllng te eifchen. Haare rampen , de gerechtigheid , het

medelyden, alles fcheen ten haarcu voordeele te pleiten^

Dog de Gebroeders De Wit waren intusfchen onder de

bloeddorftige handen van een woest en opgeruid gemeen
jammerlyk omgekomen* De Prins van Oranje beftuurde

de Republiek naar zynen wil. Hy had onder de we-
derwaerdigheden , welke het Land over het algemeen
drukten, zyne belangen zó wel weeren te behartigen,

dat hy met behulp van den Raad - Penfionaris van Hol-
land Gaspar Fagel, zich voltrekt meester der openbaare

zaaken gemaakt had. Hy wanhoopte zelfs niet , om
eenmaal den hooglten trap van grootheid te bereiken.

In de maand July van het jaar 1672 fchreef hy een'

brief naar Engeland , waarin hy eene fchikking voorrtel-

de, die niets minder behelsde, dan dat de Souvereini^

teit over de Zeven Provinciën aan hem zou opgedragen

worden. — De Siaaten Generaal, in weJker Vergadering

men alleen de Gedeputeerden van Holland , Zeeland

,

Friesland en Groningen zag verlchynen, begonnen, op
de eerfte tyding van den aanftaanden aftogt der Fran-

fcheil , hunne raadpleegingen met een' zo vreemden als

onregelmaatigen (lap. Deeze vier Leden der Unie, die

de ontruimde Provniciën noch tegen den aanval verde-

digd, noch gewapenderhand hernomen hadden, ontza-

gen zich echter niet om deeze Provinciën als overwon-

nen Landen aan te merken. Zy zonden 'er Troepen
heen, die de Steden binnen trokken, zonder d^n eed,

in het VII Artikel der Unie van Utrecht voorgefchreven

,

te willen afleggen. C''} Ingevolge het befluit, ten dee-

zen opzichte genomen, moest 'er doo/ alle meest krach-

tige en efficacieufe middelen ijcorden gedisponeerd , dat hy

provifie, zullen cesfceren en ophouden ^ alle Staatsioyze ^

mitsgaders alle andere vergaderingen %an gedeputeerde

Staa*

(*) Hist. Verhaal p, 36.
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Staaten, de Geè'ligeerden ^ Ridderfcbap, Hof van Jujli-

tie^ Burgemeesterefi , Schepenen en Froedfcbappen en

dergelyken. C*) Te vergeefs verwekte dit onbillyk en

barbaarsch gedrag de hevigfte klagten en bezwaarnis-

len. Men bragt 'er een Reqiiest tegen in, door vyftig

of zestig perfooncn ondertekend ; waarop men, hoe-

wel zonder eenig gevolg, aanmerkte, dat een zo gering

getal den wensch van het gehcele Volk niet kon uit-

drukken. De Vergaderplaatfèn der Regeering wierden

door Troepen bezet. In één woord, men moest voor

de overmagt bukken ; en tot overmaat van vernedering

zag men te Utrecht een' Predikant, Thaddaeus de Land-
man, den kanfel beklimmen om dit alles, als eene om'

wending , die van den Heere ijoas , aan het deerlyk mis-

leid volk voor te draagen. De opfchorting der vastge-

lielde Regeeringen duurde zeven geheele maanden. Ge-
duurcnde dtQzt tusfchenregeering heerschten de on-

wettig aangeflelde leden willekeurig. Zy maakten be-

fteliing over de bedieningen ; zy zetteden de amptc-

naars, die in dienst waren, af; en doorzochten de re-

gisters, om in dezelven punten van verwyt en van be-

fchuldiging te vinden. - Eindelyk rees 'er een nieuw
verfchil. Friesland en Groningen wilden zich de Voor-
zitting voor Gelderland , Utrecht en Overysfel aanmaa-
tigen. " - Holland eischte niets minder dan de verdee-

ling der Provincie van Utrecht, zich daarvan dat ge-

deelte toeëigenende , het welk haar best gelegen lag.

Deeze tyding baarde, gelyk men ook liüt kan denken

,

de grootfte verllagenheid. Willem de III was de ziel

van dit voorllel , doch zonder hier voor openlyk uit te

komen , werkte hy onder de hand om den weg te baa-

uen tot zodanige veranderingen, w^elke hy als gunllig

voor zyn gezag , in de drie jProvinciën zogt in te voe-

ren. Hy wilde niet, dat Holland , daar de Regenten
het grootst gedeelte van hunne Rechten behouden had-

den, al te magtig wierd; en zyn belang eischte, om
tusfchen de byzondere Provinciën eene zekere verwydc-
ring te onderhouden, (fj Ingevolge van dien, wierd
hy bedacht om den flag, welke aan de drie Provinciën

de

(*) Bylag, C, in de Gefchiedkundige yerhandeling ^^^
p, 92-99- ii«5.

Ct) f^yagenaar XIV. 312.

I. DEEL. H
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dé afbïiTT^ykheid van, dê overige dreigde , vaor t€ ko»«

men, en dezelve onder zyne eigene magt te brengen;

Laaten wy derhalven zien , welke, middt?len hy in bet

werk (lelde,, om dit. dubbel oogmerk te^bereiken.

1. .Si'datkundig gedr'ag <mn Willem-im-llL

Hy begon zyn ontwierp met zich opentïyk te ver-

klaaren voor de belangen, der. onderdrukte Provincicn.

Onder tindere redenen, -^i^^y ten l^aren behoeve

bybragt^ beweerde hy.taok, dat, eene kortilondige ver-

overingiiaar niet kon ber«)oven van her recht van we-,

der te keeren tot de Unie, en dat de .Provincie vart

Utrecht daarv.an af tafcheuren eene onrechtvaardigheid

zou zyn,waai-van God zelf wraak zou neeniep. Deeze

handeK\7yze deed hem in de di:ie veroverde Provinciën

alle harten winnen. Toen liy te Utrecht kwam wierd

hy met alle mooglyke eerbewyzingen ontfangen. Men
befclVouwde hem als den Verdeediger van de Rechten

der Nfttie, en als den Verlosfer van het Vaderland.

Men betlücht zelis niet eens , dat.zyn. gevolg deeze

^n-ii^tt?^ vooroor.deelen oogfchynlyk tegenfprak. Willem

de liAvJis omringd van een' hoop van die gelukzoe-

kers die enkel van den roof leeven, en verzeld door

Gaspar Fagel, den getrouwen en onvermoeiden . uit-

vinder en aanvoerder van allen zyne inoode oogmer-

ken die zich bezig hield met het ontwerpen van het

berucht Reglement , waarvan het oorfpronglyk door

bem zelven gefchreven nog voorhanden is. Dan weU
ke wettige' volmagt kon Willem hier toe immer van

de Staaten- Generaal ontfangen hebben?

IT. Rechten 'üdn de drie Provincï'én.

T3e drie Provinciënj waren door den aftogt van Lo*-

dewyk den Xiy herlleld-in hun recht van fouvereini-

teit en teruggekeerd tot het Verbond der Unie. Zy
fedden i-n-hun voordeed het eerlle artikel van dit ge*

\vift.tit^ Verbond , in hetwelk twee zaaken vastgcfteld

^Y^i-den; vooreerst, dat ds Provlncün eikandere allen

mooglyken hyfèafid zulkn Meden ter handhaamng "jan

JiUn onderling verbond ; en ten tweede , dat elke Pro^

'^incie. zyne .eigen rechten , gewoonten , en regeerings-

form zal hehoiiden. Het XXIiille Artikel, verklaard»

daarenboven voor nul en va» gcene waarde alles, dat

uaaa -be*



beflotefl. n],0gr;Zyn Rrydig me.|: de^^jeo-rondfrellin^en. N^
het ï)fU"Qkjcen der, i"x;iurcheii waren ^de afitniii-rt

vinci^nrwederow zo ' fduy^j^niiis '(:legeenë',;-(fie ,vai1

de Unie . .niet waren afgcfijjietirci 'ge\veest ; dit ' had iyil*

]e<m de IJI.zeif erj^end;. zy iÏQ^tii^f^ycó.croth^ gcty^ liict

dezelv^.,; lrïï\arq,,,weftig^.gj?I^QZ;eh'\"^éji ,liye,eftVefèa'dér4^

Staateii allejcn. jyQnden de Touve^eJ,nitpit vértponcp '; crt

uitm/ial^en ; .ijpch.de Staatcn 'dq?^and(|re;5fóVin^ie?^

noch de Sc-adhpuder hadden éoi|ig,, jTclit óp 'h'aa^V Op
\y,elk!pn grqnd ,dan konden haareVnablVutèn'J dfé'fledbts

;iT- een gelyk verbonjl met 'haar (londèti ('cbI:!^ fi^dets

jund.i
""""'" "'^":~ -•-"^^- ...r ^^^:,„ . K__-...—^

dpentlyke wettiging acr oudë'eii ïrevaafi'5'fc^

wendiéis *tïirf de IbnVerfefiiiteit .der -^SraarenVG^reraiii

over alle de ProvT.rciëii ? Alle oii^e Staatrechtfc^ljjryyeri^

Hemmen ziiy^s. ecnjoaarig'iyl^ to,e/(*)'' Dus-'ic'oïlden air

Ie de handelingen der '.Straten.- Generaal ^ ni'e't betrek-

king tot die Proi^hiciën, .fiiet^zy ,^lan, dat' zy dfe'^C^V-n,

penderhand' veroverden,. Iipt,zy.,'4aï; zy' .derzèïvériRéï--

genten deeden afzetten, .hef zy,5"^dat zy 'aah^d'eiYl^nn^

van Oranje daartoe die voima^gt gaven , waaróp 'liy kich"

beriep , ifiets andens zyn. dapf pnréch'tihaatige nandèliri-

gen, die gcene verpligtende kracht naddcn...VÖit4s hoj?

met allef - -

flemmen
Frani

g(ïzaaiiiientlyke bondgenootqa, G/rtwefdigd' zyh ,' zó' heb'^

ben zy eciitójr, nimmer die>lïi}at;?lytva/iu(lellingjén.5^'^6^^

kend ander .d^n naam i vau, Ivcglementen ^der^Il^gë^riiT^

door hun gezag gewettigd^, :m..d#'>yblma2^^^^^^ door hêtjt

aan Willem : don ill gege^eiii^'- v(H^i'ïlljrdi,^n z^'','''dat .''(^V

Prin s ZLC Ir zo.a hebben te i.l^ep^^len [ 'tut 'iet jli- ' ïiinSia
continueeren , hetftellen ,- ;irfj-^jarvP4i^'yèiraat8i';^^^ r^?
geerjende Magiftraaten in ,de

,

dvh-. ïroyin^^u^i'k'ifrziïlVS
maar alleen vocir^ééne reize;, ZQhdcr.ë;eiiig.Q'pi^cuidici

0f GonlLqxiencie. .voor het ,to<^komende 'ten.' aandien' vaii
•

^

' " -' '-m
(*) Zie onder anderen Bynker,ihoek ^ 0'ucst. "lur, t^ML

L /. C. i6. Bondt, Fa-klaar,'G\!y Unii^ArtVJ^- '
>

Ha
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5e privilegiën , vry- en gerechtigheden , de hooggemél-
de Provinciën in het gemeen, ofte de Leden en Steden
in het particulier Compéteerende. Jn dezelve wierd
ook wel uitdnildyk gezegd, dat de regeerings-form niet

zou veranderd worden, maar fteeds dezelfde blyven. (j
Voor het minst zou de Prins van Oranje daartoe pleg-

tiglyk verzocht moeten zyn geweest doof de ingezete-

nen van ieder der drie Provinciën , die hy aan het juk
van zyne reglementen Wilde onderwerpen; maar men
vind nergens aangetekend , dat hy iets anders in zyn
-voordeel, heeft bygebragt dan dit armhartig request

,

hetwelk, met betrekking tot de Stad van Utrecht al-

leen^ reeds zeven maanden te vooren was overgegeven.

ill. Invoering s)cm het Reglement te Utrecht,

Üé 'Rcgeéring dï(tx Provincie van Utrecht bcftaat uit

drie Leden * te weeten de Geëligeerde Raaden , de

Edjélen.en Ridderfchappen, mitsgade;rs Stad en Steden;

ZO éiX gf^^nt Réfolutic, of Ordonnantie, veel mmder
een Reglement ter beflejling der Rcgeering , waar by elk

der Leden in het byzonder zo veel belang had, kan ge-

zegd worden Staatswyze, of by de Staaten aangeno-

men te zyn , zo niet ailen de drie Leden daar hy tegen-

tvoordig waren.
.f'

".'^'

„Dan, behalven dat uit het Extraétder Refolutiën van

de zogenaamde Ed. Mog. Heeren Staaten van den i6

April 1(574 klaar blykt, dat niemand uit de kleine Siq-

dcfi -. daar is tegenwoordig geweest , of heeft kunnen
tegenwoordig zyn , zo is het ook zeker , dat de Stad

,

en dus het gehecle dei'de lid van den Staat by het arres-

teeren en vastftellen van dif Reglement ontbroken heeft,

dewyl uit de refolutiën van gem. H. E. Mog.- van dtn

Ï4 April 1674 blykt , dat Z. H. tegen dts anderen

daags de twee leden heeft doen convoceeren in de ver-

gaderkamer van H. E. M. tegen agt uuren ^ en de

Vroedfchap een half uur daarna, — en daar ieder lid

ifzonderlyk uit den eed ontflagcn. (f) Na dus dtn

Raad bedankt te hebben , ftelde Willem het Reglement

,

dat hy bepaald had, voor aan degeenen , die hy nog

flcchts by zichzelven benoemd had toe het bekleeden

(*) Sylvius. III, 37

(t) Hist. Verh.p. ZC,

t 0<
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i^Ui' regeeringsampten , die zo langen tyd waren opge^

Icliort geweest , hen tevens te verlhian geevende , dat^

zo. zy zwaariglieid maakten hetzelve aan te neemen,,

niiCn wel anderen zou vinden, die dit zouden willea

doen. Dus wicrd niet alleen dit Reglement niet aange^

nomen door de drie leden , die wezentlyk het lichaam

der Staaten: van die Provincie uitmaakten , maar zells

d.cgeenen , die hetzelve aannamen , hadden daartoe

geen recht hoegenaamd , de.wyl zy nog niet tot de Re-
geering waren toegelaten. Veel.en van hen verklaarden

naderhand , dat zy hetzclva by het voorleezen niet be-

,s;repen hadden. Tot dien prys bewerkte Willem de

Derde ; dat dceze Provincie weder in het verbond der

Unie wierd aangenomen. Ten dien tyd moest alles

bukken voor het gezag vau een' Krygsmaii , die in, den
ouderdom van twintig Jaaren, volgens het zeggen der

Regenten van Amilerdam , in ftaat was hen in vcele

^cw^igtige zaaken, te raaden , waar hun. verltiind by man-
gel van ervaarnis. fljl (lond.

Het gevolg van alle dceze onregelmaatige handelwy-

zen was , dat meer dan honderd- en- twintig ordentlykc

burgers van hunne ampten, bedieningen en ofiiciën ont-

zet wierden, en fommigen van licn tot den bedelzak

gebragt. Intusfchen kan men Willem niet verwyten

,

dat hy de belangens van de GerefoniiCïerde Kerk ver-

waarloosd heeft; hy herhaalt tot zevenmaal in zyn Re-
glement, dat de ampten niet zullen begeven worden
dan aan leden van de wa.are Gereformeerde Religie.

Deeze zyn yver bleef ook niet onbeloond. Behalven

het vry befchikken over de ampten, over de geestelyke

goederen, en den buit, dien hy uit de publieke fchat-

kist getrokken had, kwam hy door deeze daad ook
nog in het bezit van vcele heerlykheden en tienden ,

l^ehalven nog driehonderdduizend guldens , die hem
door de Staaten ten gefchcnk gegeven wierden.. De
Provincie was zo deerlyk geteisterd, uitgemergeld, ei^

uitgeput, dat de fchade op meer dan 125 tonnen gouds
begroot wierd. (*) De Stadhoudcrlyke magt wierd zó
gro(K in die Provmcic , dat een fchryver van dien tyd

zeide, dat die alle gezag te boven ghig, hetgeen de
Paus^

(*) Rapp^ort vmt de nfgen Comn^isfariifcn van dm X

SePt. 17%±,

H3
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Fatis^ "d¥ Konino; vaii' Sparijeh , xle Sta aten , en dé

VroeJfcliappen of MaajiüraateiT ocnt te zaaiiicn hebben
gehad, cij dat .*er gceil; ]Cand;''hi li-uropa gevonden
vierd, dat afhahglyker was 'van een' Koning dan de

ï^roviiicie'ütrtcht vail den Stadhoud,cr,-,

IV. Invoering van bet Reglement in, Gelderland,

Het invoeren van het Reglement in Gelderland ging

met eenige byzond^rheden gepaard, (*^ Nicolaas

Fagel en VVihem van llenkclom , de een broeder en

de ander behuwdbroeder van den Raad- Pcnfionaris

,

hadden de zaakcn zodanig vveeten te beleggen, dat

allen de toer.inaalige Regenten op des Prinlen zyde

waren. 'Ccenraad Cierk^ iehöonzoon van. Van Hcii-.

jvielom, en Sticretaris vdn de Staaten voor het Kwar-
tier van Nymegen, voegde zich vervolgens by dit

dricmantchap, en deeze haatelyke vereeniging bragC

een ontwerp ie voorichyn , dat den asfnüag van Zyné
Hoogheid tegen de algemeene rechten tn vryheaen

duidiyk te kennen gaf. Dit laagharrig en vloekwacr-

dig eedgefpan drong by de Regenten aan, dat i.y

zich zouden haasten om Willem den Derden voor

hunnen Souverein ie verklaaren, onder het niet min-'

'der valsch dan verraaderlyk voorwend fel , dat zy an-

ders daarin door Holland zouden voorgekomen wor-
den, en dus verdoken blyven van de eer van het

voorbeeld gegeven, en den weg gebaand te hebben.

Deeze verfoeijelykc leugens vonden ingang. De PriiiJi

van Oranje fcheen va;:t ffcaat te maaken op het geluk-

ken van zyn omwerp. Om tot de uitvoeiing van het-

zelve te beter by de hand te zyn
, ging hy , onder

voorwendfel van zyn vermaak te necmen, zyne lust-

plaailen in de nabuurfchap van de Provincie Gelder-

land gelegen dikwyis bezoeken. Men vind zelfs aan-

getekend, dat, toen op zekeren dag over het middag-

jnaal zyne hovelingen de laage vleijeiy zo verre dree-

ven , dar zy m zyn byzyn op öe gezondheid van

èen Hertog va?t Ge.d^r dronken, deeze laf hartigheic^

liem niet UHihaagde. Men dreef de fpoorlooze los-

bandigheid vervolgens zoverre, dat men de gezond-

heid

(*) AJv^jt v^'or de gezworene Gcmcciti te Arnhem aoor

Mr, 'j, h» y^n ÏJei c,x , jj^g. 31.
'

^
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heid van den aanmaanden Graaf van Holland indel-

-de. (*j Dus fcheeo alles te zaiimen te loopen om de
Nederlandlche Unie , dat meesterltuk van Ibatkande
te vernielen , devvyl dezelve niet gehandhaafd kon
worden dan doorleden, die allen even repubiiktinsc-li

dachten, tenzy men het verlies van het Staacsvvezca

door eene algemeene en gelyke onderwerping aan. hct-

.
zelfde Opperhoofd:, voor eene Unie zou wilUii hou-
den. Nimmermeer heeft de Republiek een groocef

gevaar gelopen. De Souvereiniteit van Gelderland wierd
aan Willem den Derden aangeboden, liet is beke^id,

hoezeer de gevoelens ten dien opzichte in de andere
Provinciën verdeeld vva-ren^ hoe llerk die van Utrecht
welker Regenten, die door de jongik onnventeluig alle

^laaven en afhangehngen van Z. H. geworden waren,
zich voor deeze aanbieding verklaarden j en men wttii

tevens, hoe moedig die van Zeeland, die min als

verdomd zou gehouden hebben onder dè överheer*
lellende magr, welke de Stadhouder in hunne Provin-
cie bezat, zich aankantten tegen dit verderflyk voor*
ncemen. (j) Eindelyk nam Willem de Derde, be-
fpeurende, dat deeze aanbieding argwaan legen zyn'
peribon en inzichten verwekte , het bellu t om die

van de hand te wyzen. JMaar hy was niet in Haat,
den fpyt te verbers^en, dien hem de noodzaaklykheid
van deeze weigering veroorzaakte. Tot hiertoe had
Iiy nitgelleld zich plegtiglyk te doen aanfteilen tot

Krflladhouder, Kapitein -Generaal, en Admiraal van d\c

Provincie, en nu had deeze plegtigheid terilond den
volgenden dag haaren voortgang,* maar, om by deeze
wisfeling niets te verliezen, deed hy aan de Staacen
van Gelderland ee.n Reglement van Regeering toezen-
den gelykluidend met dat, hetwelk hy de Provincie
van Utrecht had opgelegd. Zonder den tyd te heb'
ben om daarover te raaui>]eegen, of zelfs om het ie

leezen, moest de Vergadering het op llaanden yoec
ondertekenen ; en fchoon de iedcn van dezehe onwer-
tigc Regenten waren, die de Pruis Hechts p.ovilioneei
had aangeiteid, en ichoun dcezi: nieuvve iniieinng vcr-

ichei-

(*) Bainage an 1(5-5. 'Ccurier van Europa II. No. 3,

{J\) P^an Beick, Auv^js ; pa:^, 32. DeducVc van .iinhem ;,

II 4
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fcheiden hoofdpunten van de oude regeeringsform om-
verre wierp, wierden noch het volk, noch de gilden,

noch de gezworene gemeenten daarin gekend. „ Intus-

5, fchen is het zeker," zegt de Dedudie van Arnhem
by deeze gelegenheid , „ dat het opdraagen van de

5, Souveremiteit aan Willem den Derden veel verdraag-

„ lyker zou zyn geweest dan dat prerens Reglement;

„ want, indien zyne Majefteit van Groot -Brittanniëii

„ het geöffereerd Hertogdom had geaccepteerd , zo

5, bad dezelve geen meerder recht kunnen of moogen

5, hebben gepretendeerd dan de Voorvorsten gehad

^, hadden.'*

V. Invoering van het Reglement in Overysfel,

Dezelfde ongeregeldheden hadden ook plaats in Over-

ysfel. De Prins van Oranje begaf zich derwaarts op
den 25 January 1675 (.*)' Na de regeering aldaar

veranderd te hebben zonder eenig ander gez^g dan dat

van de meergemelde volmagt van H. H. M. deed hy
de regenten , die hy aangelteld had , byëenroepen , niet

om het zogenaamd Reglement te onderzoeken, maar
om het, zonder eenig onderzoek, aan te neemen. De
Ridderfchap, en de Steden Deventer en Campen hier-

door verrast, en bevreesd voor de magt van den Prins,

onderwierpen zich terltond ; maar de gezworen ge-

meente van Zwol protesteerde heviglyk daartegen , en

befloot eindelyk eenige afgevaardigden te zenden aan

den Raad- Penüonaris van Holland. Gaspar Fagel, die

laage en onbcfchaamde vernieler der rechten en vryhe-

den van zyn eigen Vaderland, die deeze geheele zaak

beftuurde voor Z. H. , ontfing hen zó vreemd en zó

onbefchoft , dat de gemeente , zegt zeker Ichryver

van dien tyd, zich genoodzaakt vond de zaak te laa-

tcn glyën als onmagtig zynde des Prinfen grootheid lan-

ger te wederltaan , daar bereids ook allen de andere

jeden de zaak en haar recht al hadden laaten vaaren.

Willem de Derde deed de gemelde Provinciën welhaast

ai het gewigt gevoelen van de magt, die hy zich nieuw-
iings

(*) Zie Mhfive behelzende een betoog , dat de Heeren

Erf-Stadhouders van Ovcr^s/el het recht niet hebben om de

Keuren te veranderen.
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llfigs had aangemaatigd. Toen de gezworene gemeente

van Zwol tegen het einde van hetzelfde jaar aan hem
gefchreven had wegens eene verkiezing, welke zy had

gedaan, nam zyne Hoogheid een' heerfchenden toon

aan ; en dreigde , even als of hy werklyk Souvereia

van de Provincie geweest ware , de gemeente en de re-

gecring, dat hy hen de gevolgen van zyn ongenoegen

zou doen ondervinden , hen tevens befchuldigende van

verzuim van behoorlyk ontzag door het te leur ilellen

van een Reglement , dat , naar zyn voorgeeven , op-

getteld was om de cabalen. voor te komen , die deïi

vyand de verovering der Provincie gemaklyk hadden

gemaakt. Dit antwoord belette hen echter niet eene

relblutie te necmen , in dato den 2 Februafyi, 1676,
waarby zy opentlyk verklaarden , dat dit Reglement

noch door algemeene aanneeming, noch door eenigen

tcd de kracht van eene wet gekregen had , en dat zy
derhalven daartegen protesteerden.

De gezworene gemeente van Deventer vervaardigde

ook tegen dit Reglement een manmoedig en krachtig

bezwaarfchrift, in dato 17 Fcbruary 1677. Zy toonde

daarin aan, dat H. H. M. den Prins niet gemagtigd

hadden om de beftelling der politieke regeering te ver-

anderen dan voor Hechts ééne reis. Zy toonde aan,

dat de mecning niet geweest was eene nieuwe Regee-

ringsform in te voeren. Zy beweerde, dat 'er om aan

dit Reglements-juk, waaraan men hen wilde onderwer-

pen , eene wettelyke kracht te geeven, noch voorafgaan-

de vergadering , noch raadpleeging, noch zelfs cenig

bellislend befluit had plaats gehad.

Wat antwoordde de heerschzuchtige Willem op eene

taal zó vry , en waaraan hy zó weinig gewoon was ,

dat men van hem zeide, nadat hy Koning van Groot-

Brittanniën geworden was , dat hy van zyne Engelfche

onderdaanen berispingen moest hooren, die zyne Hol-

landfche medeburgers hem niet zouden hebben durven

doen ? Zyn antwoord was des te merkwaerdiger omdat
.het al het ftuitende en onregelmaatige van het Regie»

ment verbeterde, Hy antwoordde hen in een' brief,

in dato 3 Maart 1677, dat aan den Stadhouder, nadat

de gemelde Provinciën weder in de Unie waren aange-

nomen , en in hunne oude vryheden en voorrechten

herlkld , de magr was gegeven om de Vergadering

II 5 ^cr
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^èr Gemeensmannen voltallig te maaken , en Schcpe»

Iien of Rajicfen te verkiezen, docli alleen iiigevalle 'er

penige onregehnaatigheid mogt ingeÜopen zyn doou
kuiperyen, partyfchappen, of driften. Zulk eene ver-

klaaring hakt den knoop der zwaarigheid op eenmaal

door. Zo men Willem den Derden hier als Wetgeever
wil befcliouwen, dan moet men de uitlegging aannee*

men , die hy van zyne eigene wetten geeft.

Laat men ons niet tegenwerpen , dat het daarop

gevolgd gebruik ten bewys geihekt heeft tegen deeze

iiitlegging. Het misbruik kan nooit tot een voorbeeld

diene.ïi, waartiit eenig gevolg kan getrokken worden.

De vryheden van het volk hebben het fterkfte recht

C*)' 99 Voorrechten ," zegt de Schryver van de hier

boven aangehaalde Misfive, 5^ gelden, zodraa men ze

55 vind, hoe oud ze ook zyn, of hoe lang ze ook in

j, vergetelheid mogten geweest zyn. Prjefcriptie geld

55 hier niet ; charters en privilegiën worden gerecla-

35 meerd, naar maate dezelve weder ontdekt en, ge-

5, vonden worden; hoe langer dat zy, die 'er belang

55 by hebben , van derzelver genot verdoken zyn ge-

55 weest; hoe fpoediger de billykheid vordert, om hun

55 dit gemis en deez.e fchaade met de interesfen te ver-

5, goeden ; dit leert de natuur, doch niet de rechtsge-

j, leerdheid van Vorften en Aristocraten."

Men zag ondertusfchen met geene onverfchillige

'oogen het misbruik aan, dat Willem de Derde maakte

van den droevigen toeftand , waarin de 'Natie zich bevond.

13e mompeiingen borden uit van alle kanten met zé

veel hevigheid , dat zelfs zekere Jan Rothé zich ver-

phgt achtte zyne landgenooten van het gevaar te ver-

wittigen. Hy fchrcef een' brief in bet jaar 1675 s i^i

welken men de volgende woorden tegen Willem den
Derden en Gaspar Fagel vond : (f) „ De Prins van

55 Oranje fpeelt met de Vryheid van 't Land, en dt

55 Penfionaris Fagel helpt hem. Zo word het Land

5 5 verraden door zyne dienstknechten. De weercJd is

5, omgekeerd; de Heer word tot een flaaf gemaakt

5

I5 en boy wil master zyn^^^ Het zou niet noodig zyn
te

(*) rbid, p, 23, jó.
,. _

(t) Zie IVageuaar ^'B» XVII. §. «.
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te zeggen , dat de Schryver van di'e^ -brief - tot 'bal«

]ingrcliap verwezen wierd.
'

6 Wilicm! Willvm! hoe zeer is uw naam in zege-

ning by liet volk van Engeland ! 1-Jet bclcliouwt u als

(den uitverkozenen van God, als het werkuiig van zyne
verlüsfing van de dood en van de flaaverny ! lioe zeer

zélVs piyst het u wegens de ingetogenheid , waartoe
èène onrustige , vertlandige , en doorzichtige jaloers-

heid van hunne voorrechten u noodzaakte ! VVy, uwe
landgenootên , ziïlltn u nimmer dergelyke lofipraaken

kunnen toewyden. Uwe onverzaadiyke heerschzucht

bediende zich op eene laaghartige wyze van de verne-

dering, waarin uwe medeburgers zich bevonden, om
hen omler het juk te brengen. Mogt toch het mis-

bruik, dat gy gemaakt hebt van uwe magt, en van de

toenmaahge tydsumllandigheden eene nuttige en altoos

"an het geheugen tegenwoordige les voor ons zyn!

VI. Be Reglementen door het overlijden *van

Willem den Derden vernietigd.

Na dit alles is het niet te verwonderen, dat, op de
tyding van het kinderloos overlyden van Willem den
berden , het volk in de drie Provinciën van alle kanten

opkwam , om de herÜeliing van zyne rechten te vorde-

ren. Te vergeefs trachtte de Aristocratie zich te be-*

kleeden met de afgelegde waerdigheden des Gewelde-
naars (*j. Te vergeefs heten de Staatcn van Gelder-

land de benoemmg der Regeeringsampten aan de Re^
geering zelve over. De gezworene Gemeenten , de
Gilden, en het volk deeden hunne oude rechten weder
gelden. Te Nymegen deed de Gezworene Gemeente,
Jia haare X'ergadering voltallig gemaakt te hebben , de
Vroedichap voor zich dagvaarden, dankte hen af, en llcl-

de met bylland van de Dekens der Gilden , eene nieuwe
Vroedichap aan. De andere Steden volgden > hetzelfde

voorbeeld. iJeStaaten wilden de oude Regenten gewapen-
derhand befchermen, doch de gewapende burgery hield

de loontrekkende krygsmagt in bedwang. De roemruch-

tige Ipreuk, Restituta iii?g?raj, (de herltelde V^ryheid^,

üic overal wierd aangenomen , toonde genoeg hoedanig

men

CyranBerck, Adypy j}ng, 33— 37»
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men daclit over het voorig Reglement. Uit deeze gi**

ting der gemoederen, en uit derzelver gevolgen ont-
üonden nieuwe reglementen , die de Volksregeering dee-
den herleeven.

De Volks- vryheid zegepraalde met geenen mindcrea
luister in Overysfel. De Gezworene Gemeenten van
Deventer, Zwol, en Campen dankten de Regenten af,
die de dwinglandy over hen had aangelleld, en her-
{lelden de Volks -regeering in weerwil der bezettingen,

waarvan de Aristocratie zich tot haarebefcheiming zocht
te bedienen.

In de Provincie van Utrecht , daar het volk zync.
rechten zo lang niet behouden had , was de uitllag min-,

der gunllig.. De Aristocratifche Amptsbenoemingen be-.

Iiielden de overhand. De burgers van Amersfoort kwa-
xiien echter in de wapenen , dankten plegtiglyk de oude.

Regenten af, en ftelden dertien nieuwe \tdtn 'm derzel-.

ver plaats aan. Ongelukkiglyk voor hen koozen de
Staaten de party der afgedankte Regenten, pooi/ hulp

van het krygsvolk veroverden zy de Stad , en deeden
drie der door de burgery aangeftelde Regenten ter dood
verwyzen , waarvan twee door het zwaard des fcherp-

rechters het leven verlooren. Dus toonden de Aristo»

craaten , dat zy nog wreeder en bloedgieriger waren dan
de willekeurige Dwingeland- Willem de l3erde zelf ge-

weest was. is het dus wel te verwonderen , dat ecu

20 zeer mishandeld volk naderhand ontwerpen begunss

tigd heeft, welken alleen beraamd zyn ter beteugeUng

der onafhanglykheid van zyn e Vertegenwoordigers , die

zïch tegen hetzelve bedienen van een gezag, waarvan

het alleen de uitvoering , en nimmer de werklyke be-

zitting beeft kunnen of moogen afltaan?

Men zegge verder niet, dat, zo deeze Regleraentea

r.1 onwettig zyn geweest ten tyde van Willem den J)er-

den , dezelve echter een wettig gezag gekregen hebben

by de verheffing van Willem den Vierden, liet iterkat

bewys, dat men bybrengt om deeze gevolgtrekking te

ftaaven , is , dat hy in de drie Provinciën het Siacihou-

derfchap ontfangen heeft op dezelfde voorrechten , die

Willem de Derde genoten had; maar naardien Willenj

de Derde deeze voorrechten enkel onwettiglyk genotea

heeft , zou daaruit veeleer volgen , dat Willem de Vyfde

die even onwettigl\?k bezit^i Ln daarenboven kan ,
ge-

lyk
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l^k de fcbryver der Deduélie van Arnhem zeer wel zegt,

iets , hetgeen in het begin , in zyn fundament onwettig

is y dar langduurigheid van tyd niet wettig worde/j,

VII. Hernieuwing van de Reglementen in deeze Eeuw.

Het zal onnoodi^ zyn , hier de redenen aan den dag
te leggen , die de Gelderfchen bewoogen om de voor*

ingenomenheid te^en het Stadhouderfchap, welke de
halidelwys van Willem den Derden hen had moeten
inboezemen, wederom te overwinnen. Wy zyn ge-

liegen om te gelooven, dat zy reeds zedert het jaar

1722 het ontwerp vormden om het Stadhouderfchap

"Weder in te voeren, in die verbeelding, dat de ande-

re Provinciën ook vroeg of Iaat tot dien flap zouden
moeten komen , en dat zy oordeelden dat het raadzaamst

zou zyn hiertoe over te gaan in een* tyd van vreede eu
rust, om dus gelegenheid te hebben van aan deezc bc^

diening behoorlyke paaien te (lellen. Wy zullen gevolg-

iyk hier aanmerken, dat de inflruélie , binnen welke
ile Provincie Gelderland de Stadhoudcrlyke magt be-

paalde, in het jaar 1722, den Stadhouder niets meer
d^cd zyn dan hy inderdaad behoort te weezen , te wee-
'ten de uitvoerder der bevelen van den Souvcrein , zon-
der de magt te hebben van te moogen bcfchikken over

>énig burgeriyk, ftatits- 5 of zelfs krygsampt, of om
de troepen re doen marcheeren, of de garnifocnen té

veranderen; met deeze byvoeging, dat hy nimmer om
eenige verandering in deeze artikelen zou moogen ver-

zoeken ; maar integendeel verpligt zyn dcrzelver hand-
haaving te bezweeren. Willem de Vierde in de Ver*
gadering der Staaten van Gelderland verfchenen zynde
om als Stadhouder aangefteld te worden , beëedigde
deezc plegtige verbindtenis in het jaar 1729. Dus had-

tien de inwooners van Gelderland volkomen recht

om zich te verbeelden , dat de biilykheid , de erkent-

lykheid, en de eerbied aan een' zo heiligen eed yer^

fchuldigd , zekere waarborgen zouden zyn voor de
handhaavlng van hunne rechten.

Dan, zy vonden zich hierin naderhand geweldig be-
drogen. Het is wel waar, dat het volk van Gelder-
land, in de al2;emeene verbaasdheid, veroorzaak^ door
den inval der Franfchen, in 1747 en 1748, en door de
Volksberoerteo, t.eu beüoevc vaa WiHeoa den Vierden,

in
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in die PrQvinci^ën
;>, 4^^...^^y 9^a §?e» StadUoiidier wasr,

verwekt, niet te wedea was , ji\et.de. nnaijvvbepaakïe

magt in bet jaar 17^2 Van den Stadlioudcr toegekend.

liet is ook waar, dat 'er rn de meeste (leden van Gel-

derland adres(en ingeleverd wierden om' aan Willem deft

Vierden dezelfde , voojrechten af te Haan , die Willem

de Derde voorheen ^geijoten had." Doch, wy zullen

hierop aanmerken, dat , volgens de groudwetteu van

éelderland , eènigè requesten, niet vpldoende vv^ren öm
deswegens de gelïeele reperirig'sform te veranderen. De
eerfte refolutie van Arnhem betreklyk tot, eenige veranr

dering in het Stadhöuderichap, in, dato 13 December

1747 1 was genomen met algemeene overeenkomst van

den Magifiraat , de gezworene Gemeente, het groot3.t

gedeelte der Gilden
,

'en\de zes compagniën Schutters;

maar' de oproerigén', zich toen aankantende tegen eene

refolutie, welke zy te voören goedgekeurd hadden, be-

legerden het Stadhuis, en riepen door woede en moord-

zuchC vervoerd i datmen het Reglement weder^mo^st
aafflieemen. De yvèrige gémeenebestge-ziiKlen waren

tpegefchoten om hunne rechten te verdeedigen , en de

blöedriorting nam reeds. een' aanvang. De Stad ftond

óp het punt om een töoneel der jammerlykfte verwoes>-

tingen te worden _,
en de wettige regeering verzocht te

Vergeefs den bylland van het garnifoen , het welk evew

als liet graauw de Stadhouderiyke party toegedaam was*

In dit akelig tydfiip, 'waarin men zig tot de droevige

den. oor< _

ten 'niflaan. Öe'Magiilraat deed üit dien hoofde ' opent-

lyk

aan
zodani[^ , - ., .^ ,..

als hy naar zynë^hoóge wys.beid,, en .belï,^nde edclnioe-

dlgheid, ten tnèé^tèb dienl^e.zóuLfe^bprdeeld^n te^behoo?-

jeiil,. 'Hierop is eeiVe, rinddyke cp;ictiiü,e"§evargd, vol'

gbis^' welke het ^regfómeiit van 1^75 wettig. verklaard

^

en Z. H. bekleed, wiêrd' -mei: de.^öfde miigt, die Wil-

lem d'Q Derde 'hezetèiY had. D^aifna flelde dtQZQ Stad

men
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riien in deeze deduiflle aantooiide^ dat het geiveld"^

de haglyke tydsomihndigheden , 'eji .het vi;r2uim..om

de gezworene gemeente, de gilden, en de i biirgery

byëen te doen komen, den gemelden afiiand aan deii

Stadhouder gedaan, ten ecnenmaal onwettig maak*
ten , en dat Z. H. verzocht was ^geweest de rechtca
en priviligiën te handbaaven, en fchoan, de gezwof
rene gemeente eenigen uit hen met hetzelfde oogm-örk
aan Z. H. had afgevaardigd, zo. mogt dit alles ech-
ter geenzins biiaten» Z. H. maakte op het einde van
hetzelfde, jaar eene .onverwachte verandering in de
r<?gemng. EindeJyk verfcheen Z.H. zelf in de verga-
dering der Staaten, op/den 9 Odob.er 1750. Adriaanv
Graaf van Lynden, Burggraaf, des Ryks van Nym^-j
gen, deed hem eene zeer vleijende aanfpraak; h.ys

herinnerde daarby aan Z. H. deszelfs eerilc vcrichyi^

ning in die zelfde vergadering^. i;u een -en- twintig
jaaren geleden; maar hy wachtte zich wel om Tieöi
den eed door hem gedaan, te herinneren. Z. H.. gaf
zeer breed op van zym vryheidlievende gevoelens , die.

liy, naar zyn zeggen, als met demoedermelk had inge-
zogen, en voegde daar by, dat hy ter betooning van.
zyne afFeclie voor deeze Provincie, en de leden vm
dezelve, voorileldeom tot een vast Reglement van Re-
geering aan te neemcn hetgeen door den voorigen Erf-
Ihdiionder in 1675 was. overgegeven. ^ Dus bleek het
dat Z. H. niet zeer genegen was, om eenige verande-r

ring in dat Reglement te maaken. De Staaten den-
volgeuden dag hierover raadpleegende vonden goed Z.
H. voor zyne, vriendlyke verklaaring te bedanken;..;Zv
IL ^.af daarop te veritaan , dat hy het reglement zoii

doen overzien , en hetzelve, alsdan aan hen.terug zen-
den. By het affcheidneemen van H. £d. Mog. iDetuig-

de de Priiis nogmaals , dat hy geen misbruik zou maa-
kcn-van de aan hem gedefereerde magt ,- ook niemand
willens en weetens eenig ongelyk ardidoen , maar veel-

eer trachten, de Provincie in het algemeen en de leden
van dien in het hyzónder, en dus elkeen by^zyne rech-
ten en pra^rogativen, te' maintinceren;'

'"'''
-

Na zulke llerke en Heilige betuigingen - hadden dé
•inwoondqrs van Gelderland volkomen recht om- te

verwachten dat, zo 'er .il eenige veranderingen ia

het Reglement gemaakt wietden , dezelve plaats zou-
den
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den hebben in die artikelen, welken niet konden
overeengebragt worden met de vastgeftelde Conftitu-

tie. Maar hoe groot moest niet de verbaasdheid der

gemeencbest- gezinden zyn , toen dit zelfde Regle-

ment, gereformeerd, volgens het zeggen van Z. H.

,

zo veel de kortheid des tyds had toegelaten , na

verloop van weinig dageu- aan de Staaten terug ge-

zonden wierd!

Hetzelve behelsde toen nog veel harder en flaafachti-

ger artikelen dan die van het jaar 1675. Ook merkte

men aan, dat, naardien de voorige Conftitutiën opge-

maakt en vastgedeld waren door de Regeering , de

Gezworene Gemeente , de Gilden, en de Burgery, al-

les, dat in dit Reglement gevonden wierd ftrydig met

dceze grondftellingen , voor onwettig moest gehouden

worden , als zynde door geen wettig gezag geftaafd. En
dit met groot recht; dewyl noch de Staaten, noch de

Magiftraat zodanige conilitutiën veranderen konden^

dewelke uit de oude gewysden, privilegiën, en over-

eenkomften geformeerd waren , en waarin vastelyk be-

paald was , dat geene verandering in dezelve zou kun-

-nen gefchieden dan alleen door de gantfche Burgery.

Het Reglement van het Jaar i75odeeze vereischten niet

hebbende kan derhalven ook geen verpligtend gezag heb-

ben. Hetzelve is te meer nul en van geene waerde,

omdat, fchoon de Magilbraat en Gezworene Gemeente

daarin zyn beroofd van haare waerdigfte prerogativen,

nogthans aan een* ieder' refpeclivelyk is voorbehouden

zodanig gezag en authoriteit als haar daarvan is compe*

teerende , in zó verre , dat alle ampten , één alleen

uitgezonderd, moeten worden begeven by degeenen»

die van ouds daartoe bevoegd en ^equalificeerd zyn
geweest.

VIIL Mgemeene opfland tegen de Regkm&nten m
deeze laatjie tyden,

Jn Gelderland.

Het is derhalven niet te verwonderen , dat de tegerj-

woordig alom gunftige gelegenheid van de gisting der
gemoederen ter gunlte van de vryheid eenige twyfelin-

gen heeft doen ontdaan nopens de wettigheid van deeze

zogenaamde Reglementen. Nymegen is de eerfte Stad

ge-
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gewées^, die indéczen de alarmklok getrokken hééft.

De gezworene Gemeente , welker gezag van overoude
tydèii herkomftig is , en wier Vergadering de Aristo^
cratifclie Dwingelanden langen tyd gefloten gehouden
hadden , heeft dezelve weder geopend in het begin van
het voorgaande jaar, om die Voort te zetten volgens
de oude gevVoonte op eiken eerden woensdag in de
maand. Zy heeft in een welfpreekend en manmoedig

' hdres in den vollen raad haare oude rechten terug
gecischt. (*) De Gemeenten van Arnhem en Zutpheii
hebben plegtiglyk verklaard, dat zy in het vastgedelde
Reglement van RegeeHng , vjin het jaar 1750, in ^alle

deelen niet konden berusten. Vèrfcheiden voornaam©
Icdéh der Regeering hebben zich aan het hoofd van
deèze edelmoedige tegenkanting gefield ; men vind 'er

bolder den Baron Vander Capellcn tot de Marsch ,

wiens naani te noenien alleen genoeg is , den Heer Ver-
ftege, den Baron De Rode van Heeckeren, den Baroii

Vander Capellen tot Rysfelt , de drie Baronnen van
Nyyenheim , en den Baron J. A. van Zuylen van Ny-
veld, benevens cenige andei"e Edelen. De eerst- eii

laatstgemelden noemen in hun advies over de jagt , het
Reglement yan 1675 ^^^^ opgedrongene eri opgedwon-
gene wet , in een* tyd van verdrukking gefchapen , en
in een' tyd, waarin niets overbleef dan de ydele naam'
van vStaaten ; in een' tyd, waariii drie Gevvesten' ge-

boeid, en, byna als het flaafachtig Afiën, tegen ree htv
redc5pligt,en eed in harde kluisters geklonken wier^ïen*

IX, In Utrecht.

^ De Provincie van Utrecht heeft nog meer gedaan*
De Rcgeering, overtuigd v^nn de nood^aaklykheid om'
een eind te niaaken aan de misbruiken eii ongeregeld-

heden , die daaruit vooftfprooten , heeft door eene
openbaare afkondiging de burgers uitgenodigd om allen

de bezwaaren , waarover zy zich te beklaagen hadden ,

open te leggen, en deeze uitnodiging heeft aanleiding ge-

geven tot vèrfcheiden ontwerpen , welker algemeen oog-
merk ftrekt om de Provincie weder te brengen tot de re- -

publilcéiniche infl;eilingea van haare eerfle srondvvetten."Dus
(*) Men zie dit een en ander hreedvoeriglyk aangetekend

in den Cêurier van Europa^ D. I, p. 385- 400,

1* DEEL, I
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Dus is; zélfs het Regeerings- Reglement niet meer als

conftitutioneel te houden. De negen ^Gecommitteer-

den zelven , hoe gunilig-,ook hunne uitfprajrk voor de
Stadhouderlyke prerog^tiveij geweest is , Iiehben niet

gefchroomd, bewyzen aan te brengen, tegen de wet-

tigheid van deszelfs infielling, zo ten aanzien van dcii

tyd en de wyze van deszelfs invoering in de voorgaan-

de, en vernieuwing in de tegenwoordige eeuw, als met

opzicht tot den wezcntlyken inhoud van hetzelve. En
ten' opzichte van de gemelde vernieuwmg, hebben; de-

i^eïfdè Gecommitteerden tot getuigen geroepen ver-

Icheiden leden van Staat;., hoe in dien tyd, niettegcn-

de de poogingen van-Js'Lands Staaten om het Stadhou-

derfchap te herftellen óp eenen voet, overcenkomfllg

met deszelfs primitive inftitutie , de rcïntroduélie van

dit Reglement, op eene gevoelddaadige '^^ze^ is door^

gedrongen, en aangenomen heeft moeten: woorden,

X. In Overysfel.

Overysfel heeft mede *in dcezen tegenwoordigen tyd

vau alle kanten wedergaimd van adresfen en reques-

ten ter verbetering van dt inconftitutioneele ingeflo-

pen abuifeh; én fchoon het Reglement van 1674 het

voorwerp van den algemeenen aanfloot geweest is,

2yn echter de Regeerin^en der Steden meest daarom-

trent eens geweest met db gezworent Gemeenten en

met. de Burgery. '

'

XI. Wederlegging der hewyzen ter verdéediging

der RegUmmten,

Maar ^.zQ.gt de Regeerhig van Zutphen in haare re-

folutiën \^an den 24 April, en 21 Juny Y7^\-i , deeze

Reglementen zyn door de H. H. Staaten geconfirmeerd ^

en ^morden door Hcogstdezel'ven genoemd , liet waar echt

fundament der regeerifig'; en daarenboven zyn die niet

alleen dcyor allen de leden der RidderfcJiap en Steden ,

maar ook, destyds door liet Colkgie van him Ed, Eer^

%aaincn folemiieel bezworen. ',

*

Wy zullen hierop aanmerken, dat het 'er wel verre

af is, dat de Refolutie, waarin deeze woorden gevon-

den worden, met al^em.eene Hemmen zou zyn door-

gegaan. Van twaalt Raaden hebben drie, te weeten-

de Heeren Veril:e5;e, De Rode vanHeeckefen, en Van

der Capellen tot Rysfelt daartegen geprotesteerd. De
Ge-
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Gezworeire Gemeente , welke onbetwistbaar h^t twee-
de lid der Regeering uitmaakt, heeft in liaare tegen-
antAvoorden, vol vnn krachten moed, deszelfs grond-
ftellingen (luk, voor (luk wederlegd. De negen Aris-
tocratifche Regeerders hun fystema tot in deszells
grondvesten óndermynd ziende, hebben getracht des-

zelfs zwakheid te gemoet te komen door eene inlege-

ring van' krygsbenden te verzoeken; maar de drie Vaa-

ders van hun volk hebben zich tegen dit fnood en
noodlottig oogmerk aangekant, en dus de bloedflor-

ting tegengegaan ^ waarnaar een der Tirannen, vol-

gens zyn eigen ZQg'j^en , grootlyks, belust was. Zy
toonden aan , dat de Regeerders van een vry land
geene andere befchermers behooren te hebben dan de
Bnrgery, en dat tot het (lillen van burgerlyke onee-
nigheden en oproer vaii het gemeen, enkel eene
wélgewapendc burgery vereischt word.

Alle de aan den Stadhouder opgcdragene magt is

van het volk als de wezentlyke , en oorfpronglyke

bron der SouVereiniteit afkomftig. Ons is ter hand
gekomen een adres van de burgers en irtwoondersj en
van de Overlieden der Gilden van de Stad Nymegen,
van het jaar 1748, waarin zy verzoeken, uit krach:

(zo zy zeggen) van de Souvereiniteit en Oppermagt ,

*we/ke hy het volk haare refidentie- houd , dat aan d^^n

Heere Willem Karel Hendrik Frifo , Prins van Oranje
en Nasfau, het Stadhouderfchap opgedragen worde,
even gelyk het door Willem dQ:\\ Derden is bezeten
geweest. Indien het volk toen fouverain is geweest,
i5 hetzelve zulks voorzeker tegenwoordig niet min-
der ; indien het toen , uit kracht van de Souvereini-

teit, welke by hetzelve haare refidentie hotid , aan
den Stadhouder eene magt heeft kunnen opdraagen,
wier gevolgen haare misbruiken en gevaaren getoond
en duidlyk aan dtn dag gelegd hebben, dan kan hec

ook , uit kracht van dezelfde Souvereiniteit, étitzt

magt wederom terug neemen : het g^ï toen geene
andere rede van zyn verzoek dan de redding van de
Republiek , de behoudenis der diergefchatte panden
van Godsdienst en Vryheid , en 'sLands algemeen
welzyn; het kan derhalven thans dezelfde beweegre*
denen bybrengen om eene magt weder in te trekken,"

óXq. aan het voorheen bedoelde oogmerk niet beant-

woord heeft. Deeze gevolgtrekking te willen ontken*

1 2 iieiiy

4»



132 HISTORIE VAN DE ZOGENAAMDE

nen, is opentlyk de Souveréiniteit van het volk om*
verre te werpen, en de eenigfle grondvesten der Stad-'

houderlyke magt zelve te ondermynen*

XIL Gevolgtrekking uit den eed getoetst.

De eed, welker geftreng^ heiligheid zo breed uit*

gemeten word, levert gei^n gunltiger bewys op ten
behoeve van de eifchen der Stadhouders. — Hoeveel
gevallen toch zyn 'er niet, waarin de Souverein zelf

verpligt word die zelfJe wet te vernietigen, welke hy
bezworen had te zullen onderhutiden? Hy moet zulks

doen , wanneer nieuwe voorvallen , wanneer het wel-
zyn van den Staat dit vorderen ; de eed verpligt hem
Hechts om dit niet te doen , dan alleen wanneer het

noodzaaklyk is. Nu is het in het tegenwoordig ge-

val, de Souverein zelf, die zich onder eede verbon-
den heeft aan een' metgezel der maatfchappy , die,

van welken kant men hem ook befchouwe, in den
cigentlyken zin genomen, uit hoofde van de ampten,
welken hy bekleed, een dienaar van den Staat is; en
zou het dus niet ten uiterlle ongerymd zyn , dat de
Souverein, uit confuleratie voor een' enkelen perfoon ,

zich niet zou moogen ontdaan van een' eed, wiens
gevolgen klaarblyklyk nadeelig voor het lichaam van
den Staat bevonden worden V Men bedient zich nog
wel dagelyks van dcQZQ volgende fpreekwyze, over-

genomen van de Romeinen; Door dit eeuwig en on-

herrotplyk edid; voor al/e tegenwoordige en toekomende ,

enz. Dog dit is de taal van iemand, die zich ver-

beeld , dat zyne wet zó volkomen is , dat dezelve al-

toos zal kunnen blyven ftandhouden. Dergelyke

fpreekwyzen zyn daarenboven nimmer befchouwd ge-

worden, als eenige verbindende kracht hebbende; zy
zyn bloote woorden, en niets meer.
Wanneer men onderdelt, in het geval hetwelk men

ons tegenwerpt, dat de eed eenc verbindtenis is door

den Souverein gedaan aan een lid der maatfchappy, en

dat dit hd zyn' Meester van dien eed kan ontdaan; of
dat alle perfoonen of genootfchappen , die door plegtige

ceden aaneen verbonden zyn, zich on-Jeiling vJin deeze

verbindtenis kunnen ontdaan, waar blyft dan de min-

ile fchyn van inbreuk over ? De tegenwoordige Heer
Erfihid houder heeft reeds zyne geneigdheid getoond

^m mede te werken tot het bevrccdiffcn der gemoe-
de-
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deren , en het verbeteren der ingeflopen misbruiken.

Zo hy oprecbtelyk vveuscht het welzyn van den vStaat

te bevorderen , en het vertrouwen des volks wedor
te herwinnen , zal hy dan weigeren zich te onderwer-
pen aan den vrywilhgen afïland van alles, dat de fclieu-

ring onlierllelbaar moet maaken? Kn waaneer hy in

deezen liryd zich al eens genoodzaakt moge zien,

om het een of ander gewigtig voorrecht af te flaan

ten nutte van het algemeen , laat hy dan bedenken

,

dat zyne voorzaaten ook dergelyke opofferingen gevor-

derd hebben van Regenten, die zich op niet minder
wettige rechten dan hy thans doet, wisten te beroe-

pen. De regeering van Utrecht fchynt haaren cisch

van eene algcmeene verbetering, en van eene volfiTck-

te affchaffiug van het Reglement van 1674 , te gron-
den , op eene wederzydfche toeftemming, ch over-

eenkomst met den Stadhouder. Dit is (in het voorby-
gaan gezegd) eene fterke blyk van de vreedelievend-

heid , en buitengemeene gemaatigdbeid van de gemelde
Regeering ; want het gezag door den Souverein aan
een' dienaar opgedrp^en kan onmooglyk eene fooit

van contract zyn ; daar heeft nooit eenig contraói

plaats, of daar kan geen contracT: plaats hebben, dan
tusfchen de Overheden en de bron van de SouvtH'eUTi-

teit, dat is, tusfchen het volk en zyne vcrte_2;enwoor-

digers ; en daarenboven had de gemelde Regeering
wei andere grondlleilingen voor oogen , welke zy kon
navolgen,

Hoe zelden, by voorbeeM, hebben de Prinfen van
Oranje de toeftemming afgewacht van de party, welke
hen toegedaan was, om zich te ontflaan vau dm eed
der Staaten ? Hoe menigmnal hebben zy , oilchoon
verpligt zynde om de rechten en privilegiën der pro-
vinciën en (leden te handhaaven , in de regeering zo-
danige peribonen geplaatst , die volgens de wetten
daarvan uitgcCoten waren. De Stadhouder heeft, be-
halven het voordeel, dat hy kon trekken van dcczo Ro-
glementen, nog als het laatïle punt daarin- doen voe-
gen, dat hy zich voorbehield zodanige veranderingen
daarin te maaken ais het welzyn van den Staac hem
zou dunken te vorderen. Dus maaken de artikelen

van die Reglementen , volgens zyne Helling ,
goene

eeuwigJuurende of onherrocplyke wetten uit ; hy be*
liüiidj wel is waar, alken vooi'zich de magt der op^

I 3 pejr*
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perfle wetgeeving; maïir , naardien liy zich die magt
iiiei kan tocëigenen zonder Ichcndipg der Souvereini*

teit, blyft het recht aUoos aan den onbetvvistbaarcn

Souverein , te weeten , de : Staatsvergaderingen , die

wederom alle haare. magt ontlccnen van den oorprong

van. hunne gantfche Souvereiniteit, naamlyk,het \^olk.

Deeze deiikvyyze begnit algemeen te worden, en de

bverhand te krygen , zelfs onder de Regeeringen der

f^tcden. Te Utrecht heefc men in de voïle vergadering

van den Raad ftaande gehouden , dat dit ReglcCient

niet moet aangemerkt worden als een contract tus-

Ichen den Souverein ter eene, enden Stadhouder ter

andere zyde, maar alleenlyk- als een formulier, volgens

hetwelk de regeering zou worden belegd , zolang het-

zelve niet ftryd g word bevonden tegen liet belang en

welzyn van l;et algemeen; de eed , afgelegd voor de

handhaaving en onderhouding van alle de privilegiën,

handvesten.,j en gerechtigheden van den lande, en ook
van de oude wettige, en wel hergebragte costumen,
verbant alle verphgting tot het onderhouden van een

Reglement, dat niet alleen ftrydig is met deeze artike-

len, maar ook met de grondrtellingen van eene repi-

blikeinfche regeering , en met het welzyn van het

land. Dit was het gevoelen van den Heer J. C. Smis-

iaert, op den 28 Juny 1784, in den Raad van Utrecht;

waarby de Heer Van Haeften nog dit voegde; dat het

Jleglement van 1674, onwettiglyk ingevoerd , by de

Staatsieden wel was bezworen ; dat de aanllelling van

Willem d-en Vierden tot Stadhouder is gefchied met

confent van het volk; doch," dat men n/et kan aan-

tooneii , dat aan het volk , tot heden toe , eenige

vcrklaaring of promulgatie is gedaan , veel min hunne

toeliemming of medewerking is gevraagd tot het in-

Voeren der fonpi van regeering van het jaar 1674.

Ilierby kan men niet nalaaten aan te merken met de

lieeren J. P. De Ridder, en P. C. Burman de la Bas-

fecour, dat het volk, door het handhaaven van zyne

oude rechten te vorderen , oögenbliklyk alle :ban*den

verbreekt , waarmede " zyne vertegenwoordigers aan

tegenllrydige wetten verbonden waren. De Regenten

zyn enkel de verdeedigers en niet de eigenaars der

rechten des volks , dat die nimmer heelt kunnen af-

ilaan met dien eifcL^e, dat het waarlyk daarvan ontzet

raakte, en dat cigcudoin verloor, .
ZE»'
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ZEVENDE HOOFDSTUK.

fï^yze om het Stadhouderfchap nuttig te maaken. /

•I. Bi/lyk/teüJ der verbetering van het tadeelige in

• het Stadhouderfchap,

jrlier 'zbii zich eene bekii^aSe' gelegenheid vöOi'flocn

oni teondcrzoeken,hoehet. met het belang der Vereefiig=^

de Staateq overeen kan gebragit' Worden , dat yan ^e-

yen Hemmen, die dezelven uitir^aaken ,' drie
,
ja zelfs

vier, Zeeland daaronder begrepen , waarby msn in

ycele opzichten Groningen zou kunnen voegen, eri ge-

volglyk de meesten
,
gevonden worden , die , door deeze

foort van reglementen ,
geheel afhangen van de v.illc-

keur vnn een'' enkelen perfoon. Men zou kunnen
vraageii, of de- drie andere, ^een recht zouden hebben
om zich te beklaagen over eeii' toefland van zaaken,
die de vryheid- der raadplcegingen van liet geheel ver-

ecnigd lichaam als geboeid houd. De laatstvoorleden

oorlog heeft duidel^'k genoeg aangetoond aan hoe
groot een gevaar de Staat blootgelleld is, zo men niet

met allen mooglykén fpoed dit misbruik , dat van zo
groot een gevolg is, tracht te hefflellen. De yverige

Stadhoudersgezinden zullen niet nalaaten van zich hier

over onrechtvaaidigheid te beklaagen. Volgens hun
yoorgeeven is het niet gcöorlofd eenige veranderingen
ïn de voorrechten des Stadhouders te maaken. Maar
zouden zy, zo het by deeze veranderingen tot een
yoorftel kwam om deeze voorrecliten nog verder uit té

breiden, zich ook op c^(ttm Helling beroepen'? Heb-
ben zy dezelve doen gelden, toen de Gecommitteerde
liaaden van Holland,' de Collcgien ter Admiraliteit,

de Oost- en West-ïndilche Compagniën, enz. a:ui Z.

H. voorrechten hebben opgedragen , welken niet be-
grepen waren in de inftrucliiin, ^\^ hy van '\^\\ Souv^e-

rein bekomen had ? Zo men dan uit byzondere inzich-

ten de voorrechten van Akiw Stadhouder lieeft kiuineh
vermeerderen , waarom zou men dan uit gewigtige in-

zichten van Staat dezelven niet moogen verminderen?

14 i* NukU
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IL Nuttig oogmerk by bet injlellen van het Stadbou/*

derfcbap , 't zy voor den Staat , *t zy voor de Burgers^

Wat rs, het oogmerk geweest der inftelling van het

Stadhüudcrfcliap V (*3 " De groote en gewigtiglle be-

weegrede ^ naamlyk , die op liet bcfcheidcnst en verr

ftandigst deel (\tB> N^edorlandichen X^olks gewerkt heeft,

om op de herlldling der Stadhouderlyke waardigheid

aan te dringen, is voorzeker deeze geweest; dat men
begreep dat ons Gemeenebest, hetwelk uit zo veel van

clkanderen genoegzaam onafhangl^-ke deeleu te-^aameti

gefield was , dat toppunt van beilendige welvaart

,

voorfpoed , en duurzaamheid , waarvoor het anders

vatbaar was, niet bereiken kon, zonder een' rmderen

baud Van vereeniging-, die do. nadcclige gevolgen. ui^

wczendyk verfchillende, of Hechts in fchyn verfchillen-.

^c belangen uit den weg ruimen,, en de vryhcid en on-

rifhariglykheid van den Staat zowel tegen uitheems(;h

gewéld , .als tegen binnenlandf^'he overheerfching be^

veihgeh kon. — Of, met andere woorden , men be-

greep, dat 'er, ter bcveiiguig van eene dergelyke zo,

hïïilzaamé als wenschlyke bedoeUng, een poinl d'^appui

r.oodig was :. om de eendragt en h^irmonie onder de

Iloogc Bondgenootcn meer en meer aan te kvveeken,

en eene grooter kracht , nadruk , ecnpaarigheid , en

fpoed te geev^en aan de bevdlen en hefl uiten der Hooge.

jlegeering, zowel in tyden van vrecde als van oorlog,

om langs dien weg de Republiek by haare vrienden cix

liabuuren zo geaciit, en by haaire vyanden zo geducht;

^e maaken, als de m.aat haarer, in vergelyking der na-

buuren, niet zeer uitgebreide vermoi-ens Hechts wilde

gedoogen. Vooral verwachtte , en (lelde een ieder als

zeker, dat de eenige bronnen van d^ï ingezetenen be-

itaan en welvaart, handel en zeevaart naamlyk, eene

iTieer byzondere aaiidaqht tot zich zouden trekken , eni

onder dat bplluur nieuwe aanmoediging en uitbreiding

verwerven , in zoverre dat de commerciëereude Ge-
westen van dit Bondgenootfchap zich , niet zondei;

grond vlcijen konden , dat de invloed van een' Stad-,

houder, wiens belangen aan die van het geheel lichaam,

van den Staat onaffeUejdelyk geketend waren, van eenq

(^*) ^4^Ferfag sn beoordeling d^r Memorie yanZ.H'p, Z^
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gewenschte uitwerking zyn zou om de gewesten van
het Bondgenootfchap , die , blykens hun tot nu toe

gehouden gedrag , in dat on.si;egrond denkbeeld geweest

waren, alsof de bloei van handel en zeevaart hen zo
zeer niet betrof, te overreeden om met de overigen tot

de berftelling der zeeinagt van den Staat , voorheen de
verwondering en fchrik, niet alleen van Europa, maar
v«n de geheele waereld , doch thans in een totaal ver-

val geraakt, uit al hun vermogen mede te werken'*.

Wy zyn derhalven wel verre van te willen bewee-
ren , dat het Stadhoiiderfchap behoorde uitgcrooid te

worden, of, hetgeen byna op hetzelfde uitkomt , dat

het tot een' blooten titel zonder gezag moest gebragc

worden. Wy gelooven, dat de eenvoudige burgers ,

die een' haat hebben tegen bet Stadhouderlyk bewind,
•zo 'er al gevonden worden, die deiizelven zoverre, trek-

ken , dat zy die wenfchen vernietigd te zien , zeer

kwaalyk onderricht zyn nopens hunne wezentlyke be-

langen. In deezen tegenwoordigen tyd hebben zy ge^n*

anderen waarborg van hunne vryheid dan dit by hen
zo gehaat Stadhouderfcbap , en de verdeeldheden , die

hetzelve in ons land doet ontdaan. Deeze verfchil-

lende gevoelens zyn , zolang zy niet tot openbaare
fcheuringen uiibariten, de behoedmiddelen der volks-

vryheid. De voornaamften der twee partyen weetende^
dat hunne tegenftreevers Iteeds een waakend oog over
hen houden, wikken en weegen hun gedrag, hunne
gefprekken , en hunne daaden , en de omzichtigheid ,

welke daardoor te weeg gebragt word, maakt een even-
wigt, onder welks beveiliging de gemeene man zyne
vryheid kan behouden. Laat jiet Stadhouderfcbap ,

laat de argwaan, en de verdeeldheid, welke tusfchen
den Stadhouder en de byzondere Regeeringen plaats

hebben, weggenomen worden ; laatcn zy eenmaal in

goede verltandhouding te zaamen le^ven, of laat eene
van beide de partyen zoveel overmagt krygen , dat die

den invloed der andere kan vernietigen, wat zal dan
de waarborg zyn der rechten van een volk , dat geen
deel aan de regeering heeft? Laat het zich Öechis her-

inneren met welk eene beleedigendc trotsheid, en met
welk eene drukkende overlieerfching het door zyne
Aristocraaten mishandeld wierd , eer het Stauhouder-
jphap weder ingevoerd is geworden. De Stadhouder

ï 5 kwam
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icu^1m-'geln^ckig tusfchen beide oai tót een' heilznaraen

bemiddelaar, en gehikkig evenvvigc tusfchen de RegeQ-:

ring en het Volk te (trekken. : .,

De Stadhouder natiiurlykerwyze verdeediger óqv
byzondere ingezetenen tegen de onderdrukkiilg der

Regenten is tevens eene heilzaame borstyveering vqor
de -Regenten , die door hunnen - patriottifchen yver

fojntyds blootgefteld zyn aan de oproerige aanvallen

van. een onkundig en misleid gemeen.

Men zou kunnen vraagen, of een Stadhouder veel

by eene vi^el ontworpene verbetering zou yerliezen.

Laaten wy dit eens een weinig nader onderzoekeuo

Vooreerst erkennen de yverigfte Siadhoudersgezindeii

^elven , dat de Stadhouder niet veel voordeel heeft by
^e. verkiezingen, Zy gaan zelfs zó verre van te zeg-

gen ,. dat hy by elke aanftèlling twee misnoegden en

een' ondankbaaren maakt. Men vind veele Regeerin-

gen, en zelfs eene geheele Provincie, welke door haar

renrykdom en groot gewigt alleen meer dan de helfc

der vereeniging uitmaakt, waarin de Stadhouder wei-

nig van deeze voorrechten geniet. Alkmaar en Rot-

terdam zyn de eenige Steden niet , die in dit geval

cp eene volllrekte onafhangiykheid recht van aanfpraak

hebben. Laaten wy hier, in eene zekere betrekking,

de ftelling van den Schryver van het Politiek Vertoog

plaats geeven. Hy onderfielt, dat de onafhanglykiieid

van Holland van den Stadhouder altoos eene on-

^enigheid veroorzaakt tusfchen deeze Provnicie en de

-andere, die meer afhanglyk van hem zyn. Hieruit

ontrtaat eene altoosduurende bron van twisten , die

hunnen oorfprong neemen uit de al te groote magt

van den Stadhouder, of uit de onafhangiykheid van

menige leden der algemeene verbindtenis. Wie moet

nu in deezen gevaarlyken tweeftryd ondcrleggen ?.

Welk middel is meer gefchikt om het welzyn van den

Staat, en de Republikeinfche grondregelen te belioii-

den , de volRrekte en algemeene magt van den Stad-

houder, of de algemeene vrymaaking van alle de pro»

vinciën? Welk weldenkend en rechtgeaart burger zal

hier een oogenblik in twyfel (laan tuslchen het wezent-

lyk welzyn van eene geheele Natie , en de grootheid

van een' enkelen mensch V '

'

n. Is
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Ih Is di Stadhouder af hanglyk .van 4e geheele Unie;
'

' of "van elke l).yzondere •Früvi'7icief' *

Men zou kunnen waagen, of de Prïns van Oranje,

in de verfcheidene IVedieningen , welke hem met het

Gcmeene Land verhinden, af hanglylt is van de Staaten-

Generaal, of van elke Provincie in'het'byzonder? Wat
hem betreft als Stadhouder, hierover kan geen verfchil

Vallen , dewyl hy zyne inltruéliën Van elke Provincie 5

afzonderlyk ontfangt , en dewyl de betrekking , iri

Welke hy met ieder van dezelve in die hoedanigheid

üaar
5
geene der andere aangaat.

iVhiar in betrekking als Kapitein- Generaal en Admi-
raal , is het geheel anders gelegen. De gevoelens zyh
ov.;r dit onderwerp , zelfs ni Stadhouderlooze tyden , ver-

fchillende geweest; mnar, dewyl dit artikel verbonden
is met een ander, te weeten, of de krygsmagt behoorc
af te hangen van de Algemeene Vergadering, die het
geheel Bondgenootfchap verbeeld , of van elke Provin-
cie in het byzonder, zullen wy dit gewigtig en nete-

lig gefchil niet beflisfen ; zelfs zullen wy , om onze
onpartydighcid des te llerker te doen blyken , nog
verder gaan; wy zullen zeggen, dat, zo men in deeze
•zaak met orde wil te werk gaan , dvx is de Afgezoh-
denen terng brengen tot eene even gelyke algemeene
cafhanglykheid van hunne Committenten , en den Stad-
houder binnen de paaien van redelyke en welvoeglyke
intirudiën ; het eigenaartiger en gefchikter zou zyn ,
dat alles , hetgeen de zee- en landmagt betreft, on-
der het opzicht der Algemeene Staaten ftond, en dat
dus, ingevalle de Kapitein^ Generaal of Admiraal de
rechtbank der byzondeve Provinciën raogt van de hand
wyzen , dcezen zouden verpHgt zyn om daarin te

handelen door hunne Gedeputeerden in de Staaten- Ge-
neraal- maar in den tegenwoordigen ftaat van zaaken
zou het beter zyn de zaak onbeilist te laaten, ten zy
men gezaamentlylcmogt goedvinden zich te fchikken naar
de middelen ter verbetering , welken wy aan de hand
geeven.

111, Grooteprerogativen^^elkemenaanlKt
Stadbouder/chap zou mooF^cn overlaaten.

Door de voorgemelde verbeteringen waarlyk onpar-
ty^iig S^vvorden, zou.by de rechters kunnen affchrik-

- •• ken

.
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ken , of in toom houden , die zich door zwakheid,

of door omkooping zouden kunnen laacen verleiden.

Geene bedenkingen, gevolgen der verkiezingen, Z04i-

den hem meer aanfpooren om, even als in het geval

van wylen den braaven Ridder Van der Capellen tot

de Pol, het recht te weigeren, waarom men hem
vroeg, en dat men met rede vorderen kon. En dit

zou hem voorzeker nog meer geacht maaken by
het volk.

Hy zou gehandhaafd worden in het bezit der tal-

ryke en gewigtige verkiezingen , welke men hem heeft

opgedragen, in zyne drie aanzienlyke waerdigheden,

van Opperlioofd der Rechtbanken,» der Legers, ea

der Vlooten.

Men zou hem dan ten minden na een benoeming

de Eleflie der Vlag- Officieren , welke hem thans bo
twist word, kunnen laaten behouden.

Zelfs zou hem de benoeming der ampten , betreklyk

tot de wetgeevende magt, niet zo geheel ontnomen
worden, dat het hem niet zou vryflaan zich onmid-

delyk, en niet by wyze van vootfteiiing, daarin t§

mengen , zo menigmaal daarby eenige ongeregeldheid

plaats had. Dus zou zyn invloed de omkoopingen,

kuiperyën en cabakn kunnen voorkomen, zonder voer

het volk gevaarlyk te zyn. Dus zou de Stadhouder,

overeenkomftig met den inhoud van zyne inllrudtie,

de opziender en befchermer der Algemeene Vryheid

kunnen wor^len..

Het zou dan bepaald zeker zyn, dat hy enkel zou

afhangen van het Bondgenootfchap, en niet van elke

Staat m het byzonder, te weeten, in zyne waerdig-

heicl als Kapitein- Generaal en AdoiiraaU

IV. Het nut i}an een* Stadhouder om de gefcbillen^

^verdeeldheden m kui^eryen^ vuor te komen.

Pe Unie van Utrecht heeft drie gevallen aange-

merkt, waarby een uitfpraak van zegsman zou kunnen

vereischt worden om de eensgezindheid in het Lichaanj

van den Staat duurzaam te doen zyn. Het eerfte is
,^

wanneeer 'er "twist ontilaat tusfchen de leden der re-

o-eering van eene zelfde Provincie, en dit wierd, vol-

lens Art. I , overgelaten aau de beflisfing van den ge-

woonea rechter , of aau het opperst Gerechtshof vatt

die
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clie Provincie. Het tweede is betreklyk tot de ge-

fchiilen, die allen de leden van het Bondgenootfchap

aangaan, wanneer zy onder eikanderen verdeeld zyn;

en de beflisfing daarvan wierd overgelaten , volgens

Art. IX, aan de Stadhouders van dien tyd. Het der-

de betreft de ontflaane twisten tusfchen eenige leden

van het Bondgenootfchap , en deezen wierden over-

gelaten aan de beflisfing der Provinciën , door wslke

zy af;ïczonden waren. Zedert dien tyd is de beflhs-

fing in het eerfle geval door vier Provinciën opgedra-

gen aan den Stadhouder. Omtrent het tweede, dat

ten tyde van de oprichting der Unie aan de Stadhou-

ders alleen wierd overgelaten , is tegenwoordig niets

met zekerheid bepaald. Met betrekking tot het der-

de zyn de gevoelens, zowel als het gedrag ^ dat itiert

zedert daaromtrent heeft gehouden, veelal verfchillen-

de geweest. Het is blykbaar genoeg, dat, in den te-

genwoordigen itaat van zaaken , de Stadhouder in niet

een van deeze drie gevallen de competente rechter zyii

kan. Hy word verdacht party te zullen trekken voor*

die Provinciën, waarin hy de meeste voorrechten, en
de meeste af haugelingen heeft. Hy zon , by voor-
beeld, in geval van gefchil, de zaak der Gelderfchen
boven die der Hollanders voortrekken. Men heeft ge-

lyke rede om te vermoeden, dat hy, in eene enkele

£n zeilde Provincie, tusfchen twee oneenige Staatscol-

legiën, de meeste genegenheid zal betoonen voor dat-

geen , hetwelk meest van hem afhanglyk is ; deeze be-

denking heeft zóveel ingang gevonden, dat men, in

liet tegenwoordig gefchil tusfchen de Edelen en Ste-

den van Overysfel, de zaak niet aan zyne beflisfing

heeft durven overlaaten , fchoon dezelve wezentlyk
daartoe behoorde, volgens den inhoud van het llegee-

rings- Reglement. Maar laaten de zogenaamde Re-
geerings - Reglementen vernietigd, laaten alle Stadhou-
derlyke begeevingen van ampten de wetgeevende magt
betreH-ende overal eveneens afgefchaft worden , alsdan

zal hy geene beweegrede meer hebben om é^ne Pro-
vincie , of één Lid van den Staat boven de anderen te

begunltigen ; alsdan zal men niet alleen zonder vrees

,

maar zelfs met eene gegronde hoop op een' goeden uitllag

,

de beflisfing der gelchillen in de drie bovengenoemde
gevallen aan hem kunnen overlaaten. De verkryging van

dit
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dit recht -vr.ri beilisfiTi^, welke heiii , meer dan ccnig

ander voorrecht , ttn naauvvfte verbinden zou met
de allerlvieschte en- dierbaartte belangen der Souverei*

piteit, zou hem meer waerdio; zyn dan alles, dat liy

verliezen zou door den afüand-^ der bovengemelde

aan Rellingen, .

nnricf;: ,

\.''

. Welk gemeenebcstgezinde , boe fier en driftig hy
ook zy, kan, na het overvveegen van deeze billykc

voorftfeilingen , ontkennen, dat een zodanig Stadhou-

derfchap niet alleen zeer nuttig, maar zelfs fomtyds

noodzaaklyk is? De Republieken van Noord -America,
zo jaloersch van haare vryheid , hebben geen e zwaa-

righeid gemaakt van onder haar eenefoort van Stad-

houderfchap op te rechten lin den perfoon van hunne
Gonverneurs. iNlen behoeft flechts hunne coiiüitutiëii.

te leezen om te zien hoeveel overeenkomst deeze

v/aerdigheid heeft met die van een' Stadhouder; en'

het zeldzaamst is, dat de meest geroemde van alle

deeze conftitutiën juist degeene is , die de meebte

Daagt aan haaren Gouverneur Iieeft* overgelaten , te

weeten, die van den. Staat Masfarhirfct, waarvan de

opflellingtoegefchrevcn word aan den Heer John Adams,
tegenwoordig gevolmagtigd .Minister van het Conö;iès

by de Siaaten der Vereenigde Nederlanden. Men ilaat

daarby aan den Gouverneur zelfs voorrechten toe

,

die, fchoon niet gevaarlyk in een' perfoon, welke alle

jaarenafwisfelt, zulk rechter zou kunnen worden in een'

Stadhouder, die erflyk, en daarenboven alleen over

allen, de leden van het Bondgenootfchap aangefleld is.

De ondervinding heeft geleerd, dat V^olks-gemcene'

besten geduurig blootgefleld waren aan bloedige twis-

ten en fcheuringen, en altoos in gevaar van door de

partyfchappen van heerschzuchtige ingezetenen te

grond te gaan. Dezelfde ondervindnig heeft insgelyks

geleerd, dat 'er geen ander middel was om dit kwaad
te (luiten, dan een fchyn beeld van oppergezag op te

rechten , naauw genoeg beperkt om niet gevaarlyk te

zyn aan de algemeene vryheid , en tevens hoog genoeg

verheven om ontzag in te boezemen aan allen die

heerschzuchtige mindere amptenaaren, die hunne eigene

grootheid zoeken te bouwen op de pninhoopen der

vryheid , aan die onrustige volksberoerders^, die den on-

dergang van zoveel gemeenebesten veioorzaakt hebhen.

Ook
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•Ook heef! de ondervinding geleerd, dat een ampt,
dat iemand verheft boven zyne medaburgeren ,'.ee]ie

onuitpiitbaare bron is van kuiperyëii en verdeeldhedcri

onder degeenen , die daarnaar fiaan , en dat de erf-

opvolging het beste middel is om de oproerigheden van
eene verkiezing voor te komen. .:' v ::-[]

' }^n naardien de aanzienlykfte Vorstlyke Huizen , en

wel- byzonderlyk de Protestantfche veel belang fteilen

in de behoudenis van een' Staat, wiens verhev.cnfte

burger in waerdij^heid aan haar door bloedve-rvvandv

fchap verbonden is; en naardien déeze omllandigheid

aan andere. heerfchappyt^n meer ontzag en vertrouweti

inboezemt,, geeft gevoiglyk de erfopvolging van deeze

waerdigheid in! het Huis van Oranje aan den Staat

een nieuw aanzien en eene grootere vastigheid. Maar,
gelyk deeze verbindtenis met Vorstelyke Huizen , de-

zelven ligtelyk kan aanzetten om zich met de huis-

lyke zaaken van onze Republiek te bemoeijcn, gelyk

wy onlangs eenige voorbeelden daarvan gezien heb-

ben, legt 'er den Staat ten hoogde aan gelegen zo
zorgvuldig te waaken met betrekking tot de huwlyks"
verbindtenisfen , die dit Huis zou kunnen aangaan,

of deszelfs gezag zodanig te bepaalen, dat het geene

buitenlandfche Moogendheden kan te hulp roepen ,

dewyl dit enkel ftrekt om de Republiek te vernede»

ren, en den Stadhouder zelven by zyne medeburgers
gehaat te maaken.
Zo van den eenen kant de onmiddelyke aanficUing,

of verkiezing van Regenten, en de begeeving der aan-

zienlyklle Commisfiën van Staat aan den Stadhouder

een' invloed geeven , welke gevaarlyk kan zyn voor

de raadpleegingen der Staaten , welke volibekt vry

behooren te zyn ; zo behoort ook een Opperhoofd der

Rechtbanken, der Legtrs , en der Vlooien, wanneer

hy in (laat gefteld is om eenige inriclitingen of wetten

te ontdekken, die nuttig voor den Staat kunnen zyn,
de magt te hebben om die in de wcrgeevende Ver-

gaderingen voor te (lellen, en te vorderen, dat dezelve

in overweeging genomen woorden.

Maar , zal men micfchien vraagen , wanneer men
den invloed des Stadhouders zodanig beperkt , hoe
zal men dan de Aristocratifche en Democratifche ge-

breken te keer gaan , tot welker beteugeling hy voor-

naam-
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naamlyk fcheen aangefteld? Zal men de vetkiezingeti

,

welke men hem niet langer zonder gevaar l«in laateri

behouden , aan de Regenten zelvcn overlaaten ?

Zal men hen die verderflyke onafhaniriykheid we-
dergeeven , welke zy bezeten hebben vóór de herftêl-

ling van het Stadhouderfchap? Zal men gevolglyk het
gemeen , wanneer het de niet minder gevaarlyke mis-
bruiken der Aristocratifche aanftellingen wars gewor^
den is , aanleiding geeven tot oproerigheden , die het
vergrooten der Stadhouderlyke magt op nieuw nood-
zaaklyk maaken? Waarlyk eene gewigtige vraag! VVy
zullen trachten dezelve op te losfen , door eenige mid^
delen voor te Hellen ter verbetering van het gebrekki*

ge , dat 'er in de Aristocratie gelegen is.

AGT.
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AGTSTE HOOFDSTUK.
Invloed van den Adel op de Regeering.

ri(,et is dus tot hier toe onbetwistbaar zeker • dat 'er

geene eenhoofdige regeering in het Staatsgeftel der Ne-
derlanden plaais heeft. Doch de toeftand van hei volk

zou niet minder ongelukkig zyn^ wanneer het,ichooii

bcvryd van het eenhoofdig gezag , zich genoodzaakt
Vond om den hals te buigen onder het fchandelyk juk

van zoveel Opperheeren als 'er regeerders onder het-

zelve gevonden worden ; en dit is het gewigtig on-

derwerp, dat ons thans (laat te behandelen. Laateii

wy, om hetzelve geregeld en duidelyk voor te (lellen,

de Aristocratie^ of Regeering der aanzienlykften van
twee zycen belchouwen; vooreerst met betrekking tot

de Edelen , die in een meerder ot minder getal , in de
verfcheiden Gewesten van deeze Landen verfpreid

zyn ; en ten tweede, met betrekking tot de Raadshee-

ren Overheden , en verfcheidene CoUegiën en Verga-
deringen van Staat.

Wat de oorfprong van den Adeldom onder de oude
Germaanen mooge geweest zyn , willen wy hier niet

onderzoeken; dit is zeker, dat deeze inftelling plaats

gehad heeft onder deeze volken , hoe jaloers zy anders

ook van hunne vryheid waren. Men vind in het aloud

en fierGermaniën eene onderfcheiding tusfchendeKde*
len en andere vrygeborenen , welke onder de verwyfde
Oosterlingen onbekend was ^ om nu geen gewag te.

maaken van de flaaven, die daar, even als elders, ee-

nige weinige verzachtingen alleen uitgezonderd^ be«

roofd waren van de wezentlykfte voorrechten der

menschlyke natuur. De Leenrechtige Regeering was
het tydftip van de heerfchappy der Edelen, Dezelve
verkreeg hier meer of minder aanzien en vermogen,
naar maate dat het Leenrecht meer of minder gevestigd

wierd in die gewesten , welken thans de Vereenigtie

Nederlanden uitmaaken. In Friesland en Groningen,
daar de leenheerlyké afhanglykheid geen plaats had,
beftond het voorrecht der Edelen boven de andere in«

wooners byna Hechts in blöote èeriitels , terwyi zy
L DEELi K zich
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zich in Flolland en wel vooniaamlvk in Gelderland en
Overysfel, langzaamerhand een wiliekeorig gezag ten

platten lande aanmaadgdén. De uit2:efl;rektheid van
deeze hunne mast is nier alleen oncieiTcheiden geweest
volgens de onderfcheidenheid der Provinciën, maar de
ryd heeft daarenboven zeer gewigtige veranderingen

daarin te weeg gebragt. De Rdekn van Overysfel had-

den eercyds geene voorrechten boven de andere vryein«

gezetenen. (*J Zy worden ons afgefclietst als vermoo.
gende eigen - erfden , die zich enkel berucht maakten
door het overvallen en uitpjunderen van weerlooze rei-

zigers en koopHeden, die hun land doortrokken. Men
vind ook lieden 5 diebeweeren, dat op fommige plaat-

fen in onze Provinciën yzö als te Voshol jte Schagen ,

te Slaypvvyk, tellhoon, enz. de Heeren oudtyds het

vreemd voorrecht hadden van den eeriten nacht met
dé jonggetrouwde bruiden van hunne leenmannen door
te brengen ; maar onze beste Nederkndfche Oudheid-
en Bistoriekenners, en onder anderen Van Loon en
Idfinga, hebben klaarblyklyk aangetoond, dat dit

fchandelyk gebruik nimmer in deeze Landen hreft

plaats gehad. Door den naam van Ridders en Schild-

knaapen verllond men toen gewoonlyk Leenmannen
van den Bisfchop van Utrecht, of van den- Hertog van
Gelderland. In fommige gewesten maakten de Edelen,
uic hoofde van hunne geboorte, geene zó ondcrfchei-

dene klasfe uit, of eenige andere voornaame ingezete-»

ifen konden met weinig moeite aanfpraak op denzelfden

titel maaken. In Holland wierden ook in de vroegfte

tyden voor Edelen gehouden alle vrye mannen, dieee-

nige heerlykheid binnen dat gewest in vollen eigendom
bezaten, en ook, (naar het zeggen van fommigen),
allen , die , vanwege de Duitfche Keizers , de Franki-

fche Koningen , of de inlandfche Graaven hier eenig

Hoog ampt bekleedden , of eenig land ter leen beza-

ten. (*)
' Men kan de Edelen uit verfcheiden oogpunten be-

fch'ouwen. Als Leenmannen zya zy onderdaanen , ge-

iV'k wy gelegenheid gehad hebben aan te toonen, toen

' '(^"y ZtéfliiiJJnga Brief, p. 3. van Mieris^ IL 557«/^-/A
35, 91, 92,

''OTég^trv, ^iaat^ XIV. 19.
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wy van den Prins van Oranje gefproken hebben. AU
oude bezitters van eigendommen, hadden zy, uithoof-
de van hunne bezittingen , vanzelf eenigen invloed op
de algemeene zaaken. Het was zeer n<!tuurlyk , dat zy
in deezc laatde hoedanigheid opontboden wierden in
den Raad van den Vorst des Lands, naardien deeze
volftrek: hunne hulp noodig om aanvallen af te weeren,
of cenige onderneemincen te ontwerpen. Ook kan
men hen befchouwen als onverfchrokken en dappere
ifnvooners, die in hunne perfoonen en familiën de
aloude grondrechten der zuivere Volksregeering be-
waard hebben De andere ingezetenen, die in deezè
woeste en rampfpoedige lyden onder eene meer of min-
der harde flaaverny moesten zuchten , waren door de
toenmaalige gefteldheid der zaaken geheel uitgefloten

van eenigen invloed in het Staatsbeftuur Men was in
dit tyden zó vastelyk overtuigd, dat het aandeel in de
llegeering onaffcheidbaar met den ilaat van vryheid
verknocht was, dat, zohaast de grond, waarop de
Steden reeds gebouwd waren, of gebouwd >wierd.n^
vry gemaakt wierd, derzelver inwooners deel verkree-
gen in de algemeene zaaken. Doch, naardien deez©
nieuwe klasfe van ftemhebbende burgers te talryk, en
te veel verdeeld was om gezaamentlyk in de Staat «^ver-

gaderingeii te verfchynen , verfcheen dezelve daar, by
wyze van gezantfchap , door het zenden van afgevaar.

digdcix, gelast om allen de ingezetenen te vertoonen ,

en derzelver belangens voor te draagen en te handhaa-
ven. Hieruit ontftaat waarfchynlyk het recht , dat in
fommige gewesten aan alle Edelen, die de vereischte

jaaren hebben , en bezitters zyn van zekere eigendom-
men , toegekend word , van naamlyk , in perfoon te

verfchynen op de Landdagen, daar de voornaam (Ie

^taatszaaken verhandeld worden , terwyl de Steden
éaar flechts door afgezondenen verrchynen, In Hol^
knd, daar maar een klein g-etal Edelen by de Vergade»-

ping der Staaten tegenwoordig Is , wierden zy allen op*
geroepen in de jaaren isfli\.^ en ic!5^5, toen men in

overweeging nam om de Opperheerichappy of aan
Frankryk , of aan Engel nndopL-te draagen^ Van dien
kant befchouwd zoude zy nog met eenigen fchyn van
recht zich den zeldzaamen titel kunnen aanmaatigeii

van Mede - Souvereinen , of Halffcheids - Souvereinen ,

K a fcboon
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fchoon-:in alle Gcmeenebestregeeringen de Souvereïni-

teit altovos colleCtive by de flemmen berust heeft. De
Edelen kunnen ook nog, ten minlt<: in fomniige gewes-
ten , aangemerkt worden als de Reprelentanten van het

platte land.

IL Tegenwoordige Staat der Edelm in de Veree-

nigde Nederlanden,

Maar zelfs ook dit geval kan niets bewyzen ten voor-

deele van de Aristocratie; want nooit h^eft men aan
Volksvertegenwoordigers , hoe hoog ook hunne magt,
heczy dan door infchiklykheid , verwaarloozing van
rechten , Qf verloop van tyden , gedegen was , een
willekeurig gezag toegekend. Hetzelve is Hechts ge-

leend , en gevolglyk afhanglyk van de aanftellers, by
frelken het oorfproiiglyk oppergezag berust. Naardien
allen de vrye invvooDers , of als Edelen, of als eigen-

erfden , vanzelf zekerer invloed hadden in den loop
<ler Staatszaaken , maakten zy eene foort van Volksre-

.geering uit. Ook heeft men hen door alle tyden iii

groüten getale in de voornaamlle StPatsvergaderingen

zien verfchynen. De Edelen van Holland zyn dus
'langen tyd aangemerkt geworden niet alleen als Repre-
lentanten van het platte land, maar ook zelfs van ee-

nige Steden en dit moest natuurlyk volgen , zolang
deezc Steden heerlykheden der Edelen waren. Dan ,

nadat deeze Steden zich niet alleen vrygemaakt; maar
daarenboven een vermogen gekregen hadden, dat haar
tot voornaame ileunpilaaren van 'het oppergezag maak-
te, konden de Eaelen zich dit recht niet meer aanmaa-
tigen , en nog veel minder, nadat een zeker getal klei-

ne Steden in de vergadering van de Staaten wierd toe-

gelaaten. In het jaar J627 betwiste men hen zelfs in

Holland den titel van Reprefentanten van het platte

land, In het jaar 1637 ontmoetten zy op ditzelfde on*
derwerp de tegenkanting der Steden Haarlem en Ley»
den. Het was ongerymd, volgens den Heer van Slin-

geland , () dat de Edelen , die door de vermindering
van hun getal , en door het overgaan van hunne heer-

lykheden in vreemde handen , niet meer in dtzelf^t

be-

(") Siaatk» Ccfchriften I, 42 , 43»
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betrekking ftonden met de andere ingezetenen als te

vooren , langer een' titel zouden behouden , die niets

wezenilyks meer in zich bevatte. Ook (temmen de

Edelen in de vergaderingen niet verder dan uit iiaam

van de afzonderlylce klasfe van die inwooners, waar-

ouder zy behooren, En zelfs is hun invloed in dit.

geval van zó weinig belang in Holland, dat zy tegen-

woordig maar ééne Hem van de negentien hebben- Iii

Zeeland heeft de Adellland nog nadeeliger veranderin-

gen moeten ondergaan ; dezelve heeft allen de voorrech-

ten verloren , die daaraan oudtyds zyn verknocht ge-'

weest binnen deeze Provincie; vi^ant men kan den titel

van eerlle of eenige Edele, die men aan de Prinfenvan

Oranje zo menigmaal betwist heeft, en dien zy enkel

onder beguriftigmg van binnenlandlche onlusten, of

van eene buirengemeene overmagt verkregen hebben

,

niet aanmerken als een recht, gegrond op de onmidde-

lyke betrekking met de Provincie. Het is bekend , dat

in Friesland en Groningen de Edelen uit hoofde van
hunne geboorte, geene groote voorrechten hebben bo-

ven hunne medeburgers , en de bewooners van het

platte land, die zo wel als de Edelen, hun anndeelia

de gemeeiie Kegeering bezitten. In het Sticht van
Utrecht vertoont de Ridderfchap in zeker opzicht dein-

en op. gezetenen van het platte land. In Gelderland

en Overysfel bezitten de Edelen voornaamlyk de uitge-

ftrektfte voorrechten, en daar kunnen zy aangemerkt
Vi^orden als by uitfluiting de Volksvertegenwoordigers
van het platte land; maar, wanneer ook dit gedeelte

der Natie al eens geheelenal beroofd ware van het

fchatbaar voorrecht om in de wetgeevende Vergaderin-

gen Afgevaardigden uit het midden van hen te zenden,
ook dan nog zou dit niets bewyzen tegen de \/'olksre-

geering. Men zou zich alsdan nog altoos kunnen be-

roepen op het voorbeeld van verfcheiden oude Ge.
meenebesten , welker regeeringsform als geheel de-

mocratisch wierd aangemerkt, fchoon htm grondge»
bied veele inwooners bevatte, die geene burgers wa-
ren. Zelfs (Irekt deeze vergelyking ten voordeele

.van deeze Landen; want te Romen , te Lacedaenion,

en te Athenen was het de (laaven niet geoorloofd

naar eenig bur^erlyk ampt ftaan. En word 'er in de

Provinciön Gelderland en Overysfel , daar de Ldécn
K 3 zich
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zich de meeste rechten voorbehouden hebben , onder
allen de landheden , zelfs onder die, welken zy aan
de vernedcrendfle dienstbaarheid onderworpen hebben s

wel één gevonden, die zich niet vleijen mag met de
hoop van, met behulp van natuurlyke bekwaamheden
en geldmiddelen, eenmaal ook, geiykzy, eene plaats
te bekleeden in die Vergaderingen , daar de gewigdgfte
Staatszaaken verhandeld worden ? (*J

(*) Aequalitatis, quantum fatis eH:, prsestat, cum cuivts
e quovis ordine per virmtem ad fumraos honores , partemque
imperii munit viam. Grotius de AntiquUate Reip. Batav»

NE-
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NEGENDE HOOFDSTUK.
L Invloed van het Folk op de Regeering.

JTlet blykt dus duidelyk genoeg uit hetgeen wy ^c^

ze^cl hebben, dat 'er, behalven de adelyke familiën

,

fteedsin de Nederlanden, die tegenwoordig met eikan-

deren vereenigd zyn, ook andere zyn geweest, die in-

vloed op de' algemeene znaken gehad hebben. Het i^

zeker, en allen onze historieicliryvers komen hierin

overeen, (*) dat de blootelyk vrye Ingezetenen in dit

land altoos eene aanzienlyke order hebben uitgemaakt,

wier voorrechten maar weinig van die der Edelen ver-

fchilden. Daarenboven is hec zeker, en dit is eenè

zaak van belang, wel waerdig om in aanmerking ge-

nomen te worden, dat zy altoos een groot getal uttge-

maakt hebben. De goederen , die zy in eigendom, i^

pacht, of ter leen konden bezitten, de ampten dieheti

konden worden aanvertrouwd , en de ontheffing van
lasten , met weiken zich geen Vrye liet bezwaaren

,

maakten hen, ten opzichre van het recht, byna aan

den Adel gelyk Ook maatigden zich de welgeborenen

fomtyds den naam van edelen aan, gelyk zich deèzeïi

fomtyds welgeborenen noemden , wanneer de beteke-

nis deezer woorden tegen die van dienstbaaren eii lyf-

eigenen wierd overgefteld. Toen de magc der Ijardfl-

nen en Edelen tot dwinglandy begon over te 'liaan,

booden de Steden de onderdrukten eene fchuibïaars

aan; en de verhuizing der beWoonders van het^la'Üfè

land bevorderde derz elver bevolking Dè vryheidwièi^

allengs eene zó wezentlyke eigenfchap van het b'ewod-

nen van Steden , dat , wanneer een Haaf d^ei"jvaai*|s

vluchtte , of zich eenigen tyd daarin ophièïS , donder
door zyn' heer terug geëisCht te worden , hy vrv ver-

("*) Fan Loon IF, 93. H. P. Heereman , Disferf, kefr'e-

cariis Comitumy Cap. IV. y. M^ermat , LeVcn va'a Graaf
JVillem de II I, Boek, Rechtsgeleerde en Oudhcidkundfge

droeve over den -Qorjprov^ der Droitendienjlen, f»t^*

K 4 .
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klaard wierd , en toegelaten kon worden onder de le-

den der gemeenten. Hierdoor wierden de Steden wel-
haast magtig genoeg om een middelgezag uit te maa-
ken als een gelukkig evenwigt tusfchen den Vorst en
de Edelen, en om de onderdrukkende onderneemingen,
zowel van den eenen als van de anderen te kunnen te-

gengaan. Toen de Edelen de oudheiden trotsheid van
hunne geflachten gingen begraaven in het Heilig Graf,
dut zy dachten te veroveren , wierden deSteiien, door
hun overfchot verrykt , zó miigtig , dat zy welhaast in

verfcheiden Gewesten het overwigt in de Staacsverga*

deringen kreegen. De bewooners derzelve wierden zó
talryk, dat zy de magt verkreegen om aan d^n Souve-
rein dezelfde bepaalingen voor te fchryven , welke de
Edelen te vooren aan zyne magt hadden opgelegd. Zy
wierden door d^n tyd als zoveel kleine Republieken,
die zelve de perfoonen verkoozen , welker pligt het was
de zaaken der Gemeente te handhaaven. Omduidelyk
te zien hoe boog zy de grondbeginlelen der Volksre.

geering ftelden, behoeft men Hechts een oog te Haan
op twee infrellingen, welke men onder haar gevestigd

vind j t§ wekten, de Schutteryën en de Gilden,

II. Inftellmg der Schutterden,

De volken, die oudtyds de gewesten bewoonden,
welken thans het grondgebied der Vereenigde Neder-
landen uitmaaken, legden zich enkel toe op den wapen-
handel. De Ijatavieren en Friefen leverden de dapper-

ile krygsknechten aan het oud Rome. Zy volgden den
kryg, even als de hedendaagfche Zwitfers, die zich

verhuuren aan een' ieder, die hen betaalen wil. Dee-
ze krygznchtige aart bleef hen by midden onder de

verwoesting van de Romeinfche heerfchappy, waarin

deeze volken geen gering deel hadden. De geheeie

manfchap der beide Natiën beflond uit krygslieaen.

Öp het eerst gerucht van een* inval , op de eerde uit-

nodiging van hunne Legerhoofden vloogen zy ter ver-

deediging vaii^hun land , of tot het veroveren van nieu-

we wingewéslen. De Leenheerlyke Regeering onder-

hield deeze achtenswaerdige inftelling. Het oproepen
tot den dienst wierd genoemd ter heirvaartporren. Ie-

der man tot den kryg beftemd wierd genoemd mans*

n'^ard'i men nam daartoe lieden van zestien of agttieii
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jaaren af tot zestig jaaren toe. Het gelui der banklok
was het fein, waarop aJle oponibodenen in volle wa-»

pennisting by de kerk van hun kerlpel byëen moesten
komen. (^*j. Men vind hiervan een reglement van het
jaar 927, uitgevaardigd door Keizer Hendrik den Eer-
ften, bygenaamd de Vogelaar, denzelfden, dien men
nog heden houd voor den grondlegger der rneeste Ste-

den van het Roomsch- DuitschKeizerryk, van hetwelk
deeze Landen toen een gedeehe uitmaakten. Dus na-

men de Steden by haare eerde opkomst eene geheel
krygshaftige ged'ante aan j en men vind, dat zy "reeds
in de vroegfte tyden zowel als de Barons en het plat-

te land, haar aantal krygslieden geleverd hebben. Men
heeft geheele legers van gewapende burgers uit Utrecht
2ien te veld trekken. Men weet, dat, op den togt
van Graaf Willem den Tweeden tegen de Westfriefen,
in het jaar I2s6, met drieduizend en zevenhonderd
burgers van Holland, van die van Delft en van Alk-
maar, die den Graaf derwaarts gevolgd waren , flechts

vyf overblecven. Men 'leest, dat in het jaar 1474,
verfcheidene burger compagnien den Hertog Karel vaii

Bourgondiën tot in het hart van Duitschlandby de bele-

gering van Nuis verzeld hebben. Men vind zelfs, dat
de invvoonders der Steden niet alleen verpligt waren
hunne manfchappcn ten dienfte van den Souverein te

leveren; maar ook, dat zy, naar vereisch der omftan.
digheden hem weluitgeruite en welgewapende fchcpeii

geleverd hebben.
De inwoonders befchouwdendenkrygsdienst als eene

zaak, die zy volftrekt in perfoon moesten waarneemen;
ieder ftreed voor zyn Vaderland , en dus lieten zy des-
zelfs verdeediging niet over aan een' hoop gehuurde
vreemdelingen. De Vorst , geen ander geld hebbende
ter betaaling van het volk, dan het weinige, dathy
met groote moeite aan eene zuinige vergadering afper-

fte, en geen ander krygsvolk dan de gewapende vry-
burgers , kon zich niet wel een onderdrukkend gezag
aanmaatigen. Maar nadat de rykdommen, door den
koophandel verkregen, de weelde hadden ingevoerd

,

en

("*) RechtigeU en Oudheiifk Proove ovrr de Drostendien-
fieriy paSr» 13. Leven van iir^af Hllkm 4en IL D. /. 47.

K 5



154 INVLOED VAN HET VOLK,

en de weelde de zeden verzwakt had , ontftonden daar-

uit noodlottige gevolgen voor de zucht tot de wïfpen-

oefening. Om niet van het ftiizittend huislyk leven

afgetrokken te worden , begon men zich van den
krygsdienst vry te koopen. Maar, fchoon het invoe-

ren van deeze vrykoopingen zeer oud is , en fchoon

het onderhouden van geregelde troepen reeds door

Karel den Stouten, in het jaar 1470, is ingevoerd,

hield echter de gewoonte , van zich van bui gerkrygs-

volk te bedienen, niet eensklaps op; men vind, nog
lang na dien tyd , dat zy opgeroepen geworden , en

uitgetogen zyn tot zeifs naar vreemde landen. Maar
toen de zucht tot den krygsdienst langzaamerhand ge-

heel begon te verflaauwen . bedienden de Souvereinen

^ich van deeze lusteloosheid om geregelde onderhanden

in de plaats te vraagen, en door middel van deeze ge-

regelde onderflanden wiedden zy in ftaat gefield ora

altoos krygsvclk op de been te houden Dus wierd

het beroep van een' krygsman geheel verfchillende van

den burgerftnnd^ maar, toen eindelyk de ongeregeld-

heden van eene altoos op de been gehoudene, en van

den burgerfland onafhanglyke krygsmagt alle paaien be-

gon te buiten te gaan, en alle rechten te fchenden,

bemerkte men welhaast de noodzaaklykheid om de ou-

de militaire inftitutie weder in fland te brengen. De
beroerten, die de oorfprong der groote Sraatsomwen-

teling geweest zyn, deeden de ouden dapperheid der

Natie wederom herleeven , deeze was oorzaak van de

hardnekkige en onvergeetbaare verdeediging van Haar-

lem, Alkmaar, Leyden, en meer andere Steden. Men
Z3g de noodzaaklykheid om deeze inftitutie tot een*

der grondfla en van het verbond der vereeniging van
Utrecht te (lellen; ook vind men, by de veranderin-

gen, die, 'er ten dien tyd onder de régeeringen der

Steden voorvielen, zelden gewag gemaakt van eenig

ander dan van burgerkrygsvolk. Deeze Schutteryën

maatigden zich toen het recht aan vanhet aanftellender

Stedeiyke Regenten, een recht dat, tot dien tyd toe^

fcheen behoord te hebben aan eene geheel andere klas-

fe van het volk, te weeten , tot de Gilden, van wel-

ken wy thans zullen handelen.

m.h.
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III. Iijflelling der Gilden.

De eerflc bewooners der Steden , die in de middel,

cieuwen geltichr zyn , fchynen vrye lieden te zyn ge»

weest , die om de rampen van de leenheerlyke regee-

ringloosheid, of de onderdrukking dei kleine dwinge-
landen te ontgaan, tot eene beOotene plaats hunne toe-

vlucht namen. De zucht tot koophandel en de nyver-

heid zich meer en meer ontwikkelende in de zaamen-
leeving van deeze byëenvergaderde menfchen , die

daarenboven door de behoeftigheden des levens aange-

prikkeld wierden» bedachten zy zich in klasfen te ver-

deelen, naar den aart der handwerken, die zy oe-

fenden»

De eerde inftellers verbeeldden zich voorzeker naar

de eenvoudigheid dier oude tyden , dat , wanneer zulk

eene broederfchap eens tot eenzelfde gevoe'en gebrast
vi^as, hec gemaklyker zou zyn om het geheel ïichaaai

der gemeente te befluuren , omdat men dan minder
Hemmen zou behoeven op te neemen en minder ge-

voelens te onderzoeken. De lieden van eenzelfde am-
bacht verkreegen door deeze vereeniging niet alleen de
magc om zich te beveiligen tegen de vyanden der alge»

meene rust en der vryheid ; maar dezelve was zelfs

iioodig tot het opfteilen der wetten, die de verdere

ontwikkeling en vi;ortgang der nyVerheid vorderden.

De Gilden zyn dus in hunnen oorfprong niet anders
dan verbindtenisfen van verdeediging en genootfchap-
pen van nyverheid. Hun invloed heelt dus een' anderen
oorfprong gehad dan de onrust der tyden , wat hiero-

ver ook het gevoelen moo^e zyn van een' onzer kun-
digfte fchryvers over het pubHek nationaal recht (*),

Hetgeen men tegenwoordig het baas- of meesterfchap
noemt, was toen niet onderworpen aan de knevelaa-
ryën en uitfluitin^en , welke het eigenbelang nad^ r-

hand heeft uitgedacht. Het was toen geen uitfliiitend

voorrecht ten nadeele van degeenen , die het niet kun-
nen bekomen , of van hec algemeen belang. Het al-

gemeen belang vordert, dat een Staat of Stad voorzien
worde door een* grooten toevloed van verkoopers, op.

dac

() Fan de fVaïl^ trivUegien tan Dordrecht, / 300.
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dat ieder zyn best doe om zyne waaren , zo goed en

20 goedkoop als mooglyk is, te geeven. Dceze toe-

vloed 13 de waare ziel en prikkel der nyverheid , het

werkzaamst groiidbeginfel van den handel ; en deeze
verliest oneindig veel voordeelen , daar de nyverheid
gedwongen word door bezwaarlyke leerjaaren, door
baasfchappen, die nnoeijelyk te bekomen zyu, of door
uitfluitende voorrechten (*)• Ook heeft men in En-
geland , zedert dat deze foorten van maatfchappyën
aan billyke wetten onderworpen zyn geworden, de ny-

verheid tot een toppunt van hoogte zien itygen, dat

van groot voordeel voor de Natie geweest is.

Hoe doodelyk ook alles, dat naar monopolie zweemt,
voor koopmanfchap , handwerken en kunden , zyn
mag, is het echter meer dan twyfelachtig . of ooit de

Gilden dien top van aanzien zouden bereikt hebben,
indien zy van dergelyke genootfchappen verlloken wa*
ren gebleeven. Ook in de eerlte tyden van deeze in*

Helling verbeeldden de inwoonders van deeze landen

zich zó weinig, dat deeze broederfchappen eenige mo-
nopoliën of uitfluitingen zouden te weeg brengen, dat

men dezelve aan ailen de inwoonders openflelde. Op
fommige plaatfen, zo als, by voorbeeld, te Utrecht,

kon men zelfs naar geene openbaare bedieningen itaan 9

ïchoon men zelfs van Adel ware , zonder tot eene der-

zelve toegelaten te zyn. Naardien het recht van wet-

geeving, dat elke Stad oefende, dikwyis in eene on»

middelyke betrekking ftond met het belang van den
koophandel, en met de vorderingen der nyverheid^

was het voorzeker gevvoeglyk , dat de Overheden eeni-

ge kennis hadden van de voorwerpen , waarover zy
moesten handelen. Vandaar komt het, dat wy op zo

veele plaatfen burgerlyke en gerechtelyke Overheden
iii: de Gilden gekozen, en door hen benoemd zien.

Zeifs fchynen in fommige plaatfen de Burgerfchutteryën

geene andere verdeelingen gehad te hebben dan die der

Gilden , dewyl zy zich in cotnpngniën verzaamclden

onder de banier van den Patroon van hunne broeder-

fchap; maar de twee hoofdverdeelingen hadden echter

meest algemeen plaats. Dezelve dienden om de bur-
gere

(«) Hei Leven van GraafWillem ^Koomich-Koning *hl 17^,
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gers in klasfen te fchikken zonder de gelyklieid te korc

ie doen. De burgers» die verdeeld waren door hunne
wyken voor den wapenhandel , wierden vereenigd door
de Gilden , daar zy ingelchreven wi^re'n ; en de krygs-

diensc vereenigde wederom degeenefi , die door het ver-

fchil van handwerken van eikanderen gefcheiden wa-
ren. Maar de militaire inftelhng was de oudfte, de-

wyl zy reeds beftond vóór het (lichten det (leden , en
vóór dat de geest van nyverheid de Gilden had uitge-

dacht in een land, daar men in langen tyd geen ander
beroep geoefend had dan de visfchery, de jagc, devee-
hoedery, en den akkerbouw.
De burgers der Steden dus door hunne verdeeling in

Gilden invloed verkregen hebbende in de (ledelyke wet-
geeving , en door hunne verdeeling in gewapende
Schutteryen in (laat zynde om zich in dit recht te

handha'ïven , maakten gevolglyk in dezelve eene foort

van volksregeering uit. De Souverein , of Heer had
gewoonlyk niet anders te begeeven (*) dan het ampt
van Bailliuw, of Schout, wiens gezag doorgaans bej
paald was tot zaaken de justitie ot policie betreffende.

De Dekens en Overheden der Gilden , en de Gilden
zelven raadpleegden over zaaken vanhet uiterst gewigt,'
betrekkelyk tot de huislyke belangen en het algemeen
welzyn. Men vind zelfs, hetgeen men ten dien tyd
Gilden , Broederfchappen en Gemeene Neeringen
noemde, aan het hoofd van openbaare ,handelingen

,

overeenkomften , en keuren. iVlen ziet in (lukken van
de hoogde oudheid (f), dat het volk, zelfs in Hol-
land, en wel voornaamlyk te Dordrecht, en te Ley-
den, een' onmiddelyken invloed in de wetgeeving ge«
had heeft, Men ziet de naamen van Gemeenten en
Burgeryën gepaard met dje der Overheden, en zelfs

mee die der Souvereinen , aan het hoofd van veele af-

kondigingen en keuren geplaatst (§). Schoon de wet-
ten , die het geheele land betroffen gewoonlyk op den

naam

C*) Zie de bekende Fertootnng van het jaar 1587.

(t) Tegenwoord. Staat, {UI, i). 33. Ferklaar, der Unie,
IIL 216.

(§) De Heeren Fan Slingeland, Kluit , en zelfs de Scjry*
ver van V leven van Graaf IVillem ^ Roomseh Koning^



f58 INVLOED VAN HET VOLK.

naam van den Souverein wierden afgekondigd, zoiidec-

ze die echter niet hebben durven algemeen maaken,
ponder zich alvoorens van de toedemmingderverlchei-
dene klaslen van inwoonders verzekerd te hebben. Ook
heeft de Heer vandeji Spiegel eene aanmerking ge-

iniakc , die het gevoelen omverre werpt van ÓQget*

nen, (*) die de wetgeevende magt van de oude tvden

iu üoUand en Zeeland geheel aan de Graaven toefchry-

vtiur Hy beeft ^^etqond , dat, even gelyk de oude
CapiHilarieiJ der Frankifche Konipgendoordealgemeene
Vergaderingen moesten aangenomen zyn , éér zy de

kracht van eene wei hadden; zo ook^ onder de leen*

heerlyke regeering ^ de nienwe wetten , door den Graaf
voorge(1;eld?moesren goedgekeurd worden door de Ede-
len , en naderhand door de Steden , toen dtQzt eenig

gezag verkregen hadden (f). Ook vind men wetten,

die door de Staaten alleen gemaakt zyn (§). Zelfs is

'gr een placaat van Philips den Tweeden, waarby hy
Qan de inwoonders van deeze landen beveelt, dat zy
zich zullen onderwerpen aan de wetten , die door de
J^taaten zouden gemaala worden (*),

Men weet, dat in de andere Provinciën , de invloed

van het volk in de wetgeeving nog veel grooter is ge-

weest. In de Steden van Gelderland » Overysfel ,

Friesland en Groningen vind men nog verfcheiden over-

blyfielen van dien invloed des volks door middel der

GcnoQtfchappen , Espelen , Dingfpeien of Gilden. Te
ijtrecht heeft men de Gilden byna alle de magt aan

zich zien trekken, en opperheerfcnelykbefchikkenover

het publiek beftuur. Het was eene hoofdzaaklyke

g-ronddelling van bet Leenheerlyk Systemn, dat geea
Vrye anders dan met zyne eigene toeftemming kon ge-

res,cerd of geich^t worden. Dus moest men om de

tot;!kmm'ng in deeze ewee gevallen te verkrygennood^

2aaklyk toevlucht neemen tot algemeene zaamenroe-
pittf.

(••) Verhandel, over den oorfprong der Vaderlandfche

Ucchten. ^.\^ «v^v

{}:),Charter'Boeh\ Il 48, I^- 105 , 225, 45^» 5,4^.

(S)
Tegcjp^'oordige fta'at , /. D . 10:?. Qtia.jl, Jur, Pub^,
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pingen, en Staatsvergaderingen . van welk tydgewricht

af men kan opklimmmen tot aan de oude Conllitutie

van de Alleenheeiiching der Franken. Dus waren de
verfcheidene klasfen van inwoondi^rs als zoveel politie-

ke lichaamen, en wettige leden der Conftitiitie , . die

het gewigtig recht hadden van hunne (temmen te.gee-

ven tot het maaken van wetten, en het toeftaan vau
onderftanden, toeni'^/3^^/; genaamd, om de vrye bewil-

liging der inwoonders flerker aan te duiden.

IV» De Oppermagt des F'olks aangewezen.

Men kan dan, (*) uit dit overblyffel der aloude vry-

heip des volks afneemen, dat de opperfte itiagt oor-

fpronalyk van de gemeente op de Overheden en Wet-
houders is afgedaald, en dat de Overheden zynouihet
Volk, en niet het Volk om de Overheden. Ook kan
men met den Schryver der Verhandeling over de .Vry^
heid in den Burgerftaat (f) zeggen; „ Het uitfleekend

deel van de vryheid, te weeten, het recht van het

Volk tot de Oppermagt en Hooge Regeering van het
Land , word alhier in alle zyne volheid , zuiver en
onvermengd, gevonden. Want.> of het wel waar is,

dat het geheele volk met de zaaken van Staat en met
de Hooge Regeefing niet word gemoeid, zo berust

echter de gantfche oopermagt in den boezem van hec
volk , word uit naam van het volk geoefend , en be#
Haat in het volk. De Hooge Vergadering van de
Staaten verbeeld het gantfche lichaam van het volk,
de Ridderfchap, of de befchreven Edelen verbeelden
dsar den Adel in het gemeen, en de Vioedfchappen
der Steden, of derzelver Afgezondenen, ieder de ge-

meente van hunne Stad; waardoor het voikzyn deel in

de Hooge Regeering heeft, en waardoor de Opper^p

magt eigentlyk in den boezem van het volk berus^, en
daaraan zowel eigen is als eertyds aan het Romein*
fche Volk. Want de Vroedfchappen van de Steden
zyn eigentlyk de Notabelen , of de voornaamften uit

de gemeente en burgery. Nu is de Staat van Vroed*
fchap niet erflyk maar verkiesbaar, en èen-iegelyk

vau

(-) Tegenwoordige Staat, I. 34.

( t) Gedrukt in het jaar 1737. $, 128.
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van het volk, of dé burgery, daartoe gewettigd zya*
de, en de vereischte bekwaamheden hebbende, kan
daartoe worden verkozen ; zulks de burgery alhierniet,

gelyk als te Venetiën en Genua, uic de regeering

word gefloten".

,j tiet onderfcheid tusfchen eert' Regent en een'

gemeenen burger^ " zegt de Schryver der Brievert

van Candidus *), 5, is niets meer dan de verkiezing»

De regeerende burgers gaan hunne mei eburgers flechts

voor, en deezen volgen hunne regeerders". Wanneer
de Staaten van Holland in hunne Verklaaring, van
den 16 Oöober 7587, zeggen, dat alles, hetgeen

het Collegie der Raadsheeren advifeert, refolveert,

en disponeert, by de gantlche burgery gevolgd word,
willen zy daar mede re kennen geeven, dat het Col-

legie enkel de ftem des volks neefc doen hooren,

dat , door te gehoorzaamen aan hen, die het met
deeze magt bekleed heeft, inderdaad niet anders doet

dan aan zyn' eigenen wil gehoorzaamen; wanf , word
daarby gezegd ,

parf^fchap neemen tegen de Staaten , dis

de gemeente reprefenteeren , is^ om eigentlyk te jpreeken^

zich tegen het volk zelji aankanten*

Het is wel waar, dat de meeste CoUegien, die tot

de wetgeevende magt behooren, zichzelven vernieu*

wen* Ook is het waar, dat, naar het uiterlyk be-

fchouwd,onze Staatsconftitutie eenearistocratifche ge-

daante heeft» Maar, laat men aan deeze Coliegiën eens

afvraagen, vanwaar zy hun gezag verkrygen V Zullen

zy dan niet verpligt zyn trapswyze op te klimmen toe

den eerften oorfprongj naamlyk; he«- Volk? By voor-

beeld: Vanwaar ontleent de Vergadering der Staaten-

Generaal haar gezag? Van de afzonderlyke Provinciën.

Vanwaar de Staaten deezer Provinciën? Van de Ste-

den , en van het platte land. Vanwaar de Vroedfch^p-

pen en andere Kegenren der Steden? Van de burgers

en ingezetenen in het algemeen.

Dus is de Conftitutie grondig befchoüwd , geheelde»

mocratisch. Men kan deeze grondftellingeu niet ont*

kennen. Degeenen, tegen welker byzonder belang of

oogmerken die ftrydig zyn, genoodzaakt om^na deeze

naau»

CO l"de Brief, p, 93. ,
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x??iaiiwe ontleedihg , de waarheid derzclve toe te flem*

xnen , zoeken. eene uitvlucht in het gevaar van den-

«elven opentlyk te verkondigen. ,, Gaat ," zeggen
zy, „ toch niet aan het volk zeggen, dat de Souve-
reiniteit by hetzelve berust; dat de hoofden der re-

geering enkel deszelfs Staatsbedienden , en de Overhe»
2en deszelfs dienaars zyn ; dit is niets aaders dan ver-

fcheurende dieren loslaaten , moord en plóridering in-

roepen, en eindelyk aan het volk zelfeen' wezentlykea
ondieost bewyzen ; dewyl het , niet in ftaac zynde oia
zichzelven te regeeren , zich zou nederftorren in alleil

de rampen, die de gevolgen zyn van de regceringloos*

heid en van alle burgerlyke oneenighedeu. Alenherrin-
iierc zich flechts die beklaagensvvaerdige tyden, toen
jiet volk , aan zyne eigene dritt overgelaten , en de teu-

gels der regeering zelf in handen neemende , de publie-

ke maatregelen wilde befluuren en de overheden en
andere amptenaaren, naar zyn' zin, aanftelde en af-

zette. Kan men zich de lange en wreede regeering-

ioosheid , of gemeenevolksregeering , waaraan Fries-

land is blootgelleld geweest, zonder affchnk te bin-

nen brengen? De droevige gevolgen van de fadiën
der Hoekfchen en Kabeijauwfchen in Holland, der
Hekerens en Bronkhorsten in Gelderland; der Lig-
tenbergs en Gunflerlings in utrecht, en van meer
anderen, doen ons nog yzen, wanneer wy die op de
koude doch waarachtige bladen van 's Lands Histo-
rie zien afgefchetst. En, zonder tot zolang voorle-

den tyden op te klimmen, hoeveden onder ons zyn
nog ooggetuigen geweest van die woede- en fchand*,"

tooneelen , welke de volksoppermagt te voorfchyrt''

gebragt heeft by de laatfte herltelling van het Stad-

houderfchap in verfcheidene Provinciën der Unie? Al-

len deeze voorbeelden toonen duidelyk aan , dat de
yolksreegeering niet gefchikt is voor het volk van Ne-
derland", -

Deeze aanmerkingen zyn inderdaad fchooiifchynen-
de, dit kan men niet ontkennen; maar tot hoe ver-

re zyri dezelve ook gegrond.; dit (laat ons thans te

onderzoeken. Wy zullen , in de eerde plaats , aan-^

merken 5 dat het gcvaarlyk kan zyn de Souvcreini-
teit van het volk te gaan verkondigen in' een land,

-daar oude coaltitutiën ^ en lütdruklyke wetten het-

L zei-
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zelve vaiT allen invloed op' de Tegeering beroofd heb-
ben. Misfchien zou het in Frankryk , in Spanjen

,

in Venetiën:, in, Genua, in Bern, enz, noch voor-
zichtig ; noch welvoeglyk zyn opentlyk te zeggen

,

dat de Koningen , of de Patricifche geflachten niets

anders zyn dan dienaars van het gezaamentlyk li-

chaam des volks. De grondftellingen der Volksregee-

ring te willen doen aanneemen onder een Eenhoofdige
of onder een geheel Aristocratisch Staatsbeftuur is

voorzeker niets anders dan verwarring en binnenland-

fche oorlogen te willen verwekken. Het verkondi-

gen van dergelyke leerflellingen kan daarenboven on-
nuttig en gevaarlyk zyn; onnuttig voor volken, die

lïièt" eene andere Ibort van regeering te vreeden zyn,
en gevaarlyk voor volken, welker zeden niet genoeg-
zaam mogten voorbereid zyn tot eene zo kiefche ver-

indering. Maar, wanneer een volk het geluk geniet

van ondor zyne bezittingen het dierbaar- voorrecht te

moogen rekenen vrftl aan zichzelf het oppergezag be-
houden te hebben , dat andere natiën onderfteld wor-
den te hebben afgedaan aan éen' Vorst, of aan eeni-

ge bevoorrechte Familiën , is het betaamlyk , en zelfs

rioodzaaklyk, dat het bewust zy van zyne rechten.

Het behooit kennis te hebben van eene conftitutie,

van welke het een medelid is. Men behoeft niet te

vreezen voor de gevaarlyke gevolgen van zulk eene
onderrechting , dan alleen , wanneer de ingezetenen
hnnne pligten niet kennen zo wel als hunne voor-
rechten , of wannéér de conflitutie kwaalyk zaamge-
fteld is , en in beide gevallen moet men trachten her
kwaad te verbeteren.

• V* Nadeelige gevolgen van eene volftrehe Fblks-

Regeerwg.

Het Volk der Vereenigde Nederlanden heeft over

het algemeen een' zekeren invloed in de Staatsregee-

ring behouden. Maar men heeft nimmer kunnen
vponvenden , dat het zich

,
gelyk in de oude Volks-

égeeringen veelal plaats had, het recht heeft voor-

rehouden van een' onmiddelyken invloed in derzelvxr

b toefening. Integendeel , zo menigmaal het volk

ulne yverzucht naar de oppermagt zó verre heeft laa-

zy komen, dut het zich met het befluur der zaaken

L 2 heeft
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heeft bemoeid,^ zyn daaruit gmote. ongeregeldheden,
en zelfs bloedige twisten ontdaan. Maar de vóór-
fhinders van de Volksregeering in dit land hebben
geen het minst voornecmen om het volk aan te fpoo-»

ren tot het affchuddcn van het billyk juk der wetten,
zonder welke 'er geene vTyheid is ; of tot het onvoor-*
zichtig aanvaarden van de beftuuring der publieke
maatregelen. Zulk eene Regecring^ altoos onder-
worpen aan kuiperyën , aan ongeregeldheden , en
aan regeeringloosheid ,

- weiverre van het geluk der
ingezetenen te bevorderen , zon hen blootflelleff aan
geen geringer ongerustheid nopens hun lot dan die
is 5 welke de onderdaanen van een' willekeurigen
dwingeland kunnen ondergaan. Dus ging het Ge-
meenebest van Athenen te grond. Het ondankbaar^
kwaaddenkend 5 en yverzuchtig volk vervolgde zyn
weldoenders, en liet zich verleiden door politieke»
windmaakers , die niet zelden door de vyanden vari'

de Republiek waren omgekocht. De deugdzaams
Aristides wierd daar ter ballingfchap yerwezen door
een' burger , dien het verdroot , dat hy des mana.
vroomheid zo menigmaal hoorde pryzen. De Repu*
bliek van Rome was haare grootheid en duurzaamheid
enkel verfchuldigd aan het gezag van den Senant^
dat het groot ^ezag van het Volk in evenwigt hiela
en beftuurde. Dezelve begon onvermyd^iyk tothaa-
ren val te neigen , zohaast het volk niet meer dan;
zyne eigene neigingen wilde volgen. De Ouden ken-
den geen Staatsbeftuur gegrond op een wetgeeVend
lichaam ^ zaamgefleld uit Afgevaardigden of Repte»
fentanten van de geheele natie ^ en dit was hun on-
geluk. Lj de midden-eeuwen trachtten eenige Steden^
van Italiën de Volksregeering der Ouden weder op té
rechten ; maar deeze verdween Welhaast , na eenige
onafgebrokene en hevige beroerten, onder de magt
van één eenig Opperhoofd. Laat men met oplettend-
heid onderzoek doen naar de rampen door de volks-
beroerten in detze. landen te weeg gebragt, en men
zal bevinden , dat zy geene andere oorzaak gehad
hebben, dan eene toomlooze heerschzucht van een
onrechtvaardig volk , dat zelfs de magt wilde uitoe-
fenen 5 welke het te vooren aan zyne reprefentanten
kad toevertrouwd*
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VI. Fereischten tot eene zuivere yblh-RegeeHng.

Tot eene gantsch onvermengde Volksregeering

word een zeer kleine Staat vereischt, daar het volk

ligtelyk kan byëengeroepen worden , en eene zeer

groote eenvoudigheid van zeden, die de vermenig-

vuldigde en netelige zaaken kan verhoeden; daaren-

boven eene groote gelykheid van middelen ; en einde-

iyk geen middelweg ter invoering van de weelde , en

meer andere omftandigheden , die deezen aanfpooreii

om kuiperyën te fmeeden uit heerschzucht, en gee-

ïien om zich te laaten omkoopen uit armoede. Beni-

ge Zwitferfche Cantons leveren nog een achtenswaer-

dig en troostryk voorbeeld op van zulk eene Volk.s-

yegeering. Te Uri , Underwalden , Zug , Glaris ^

Appenzet en Chur , berust de Opperheerichappy by
de vergadering van het volk , beftaande uit allen de

inwoonders, die den ouderdom van zestien jaareii

bereikt hebben. In deeze algemeene Vergadering:

verkiest m^n de publieke amptenaaren , geeft men:

kracht Jian de wetten, en belluit men over oorlog en

vreede. Te Zurieh worden de verfcheidene Raads-
vergaderingen ,' die de algemeene zaaken beftuuren ,

jaarlyks verkozen door het Vo^, verdeeld in- gcnoot-

fchappen. QZunftenS) In andere gedeelten van dat

land, zo als te St. Gal, hebben de Överlieden der

Gilden alleen invloed in de beftuuring der publieke

2aaken door hunne zitting in den Raad , en de Ge-
meente over het geheel genomen heeft enkel het recht

om haare Burgemeesters te kiezen. Het is een tref-

fend fchouwtooneel , wanneer men in verfcherden

Cantons van dit gelukkig Land oprechte en eenvou-

dige mannen onder een' eikenboom de ftaatszaakeii

ziet regelen , en door een teken met den hoed hun-
ne ftem geeven in de gewigtigfte belangens van hun
vaderland. Onrustige en warzieke geesten kunnen
jn vreemde krygsdiensten gelegenheid vinden om
voedfel te geeven aan gemoedsneigingen, die voor

de algemeene vryheid van hun vaderland gevaarlyk

zoYidei-i zyn,

iV,

I
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VIL RepTdsfent^tieie Rcgceringsform van Neder/and,

Eene droevige ondervinding heeft geleerd,, dat het

volk der Nederlanden niet gefchikt is voor ziiïk eene
gelukkige regeeringsform. Hetzelve kan nietbeftaan

'ponder een' lütgeltrekten handel , en de ongelykhcid

'der levcnsllanden , voortfpruitende uit de ongelyke

'yerdeeling der geldmiddelen, kan niet beftaan met
cene conftitutie , die op de gelykheid gegrond is.

Het Volk is dus genoodzaakt om de belluuring der

Staatsza.aken zelve uit zyne handen te geeven; maar
het heeft zich nooit kunnen ontflaan van het recht

om diegeenen fe yerkiez.en , welken dezelveu iii:zyu

naam beftuuren. ..-,.,-
Dus hebben de verfcheiden Colkgiën der wetgeé?

yende magt, welken gczaamentlykdeStaatenuitmaa-
ken , gcei^e magt dan als Reprefentanten , en wel als

Reprelentanten' van het Volk. De Deduétie der Staa-

'ten van Holland, van het jaar 1587, is zeer Heilig

op dit onderwerp. De Gedeputeerden op de Pro-

vinciaaie Vergadering , word daarin gezegd , zyn
flechts Reprelentanten van 4^ Staaten des Lands

;

filet ^ (word daar bygevoegd) dat zy in hunne perfoor.en^

of uit hmne autoriteit de Staaten zyn^ maar alleen uit

hracht van de commisfie van hunne principaakn, . . . end&

zyn die zslve Qecommitteerden gehouden hunne principaalen

te doen van alles getrouw rapport. —- Hiervandaan de
eertyds zo zeer gemeenzaame fpreekwyze in allen of
de meeste placaaten der byzondere Provinciën , in

welke de Afgevaardigden op de Stiiatsvergaderingen

gezegd worden te reprefenteeren , of te verbeelden , ei^

niet zehen te zyn de Staaten van den Lande (*). Gras-
winckel verklaart zelfs rondelyk , dat 'er in de Ver-
eenigde Nederlanden niets is van het meeste, tot het
minfte , dat niet reprefentatief of verbeeldende is Ct%

Ook

(*) Zie onder ontelbaare voorbeelden eenige weinigen in
het Groot Geldersch Flakaatboek, L Z), K, 6. Groot Pla"
caatb, I D, Kol. 691, ^92, 730, 752. Boxkorn, Kronyk
van Zeeland i II D, Van de JVater ^ Gr. Utr. rlacaath^
/Z>. 46, 52.

(t) ^Qht der Opperfte Magt ^ pag* 77e,

L 3
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Ook is het woord Staaten, (Ordines^ ooiTpronglyk

enkel gebruikt geweest 'om de . verfcheidenè ordens

van inwoonders te betekenen, zoals de Geestelyken,

de Adelyken en Burgerlyken , en eindelyk de ver-

fchillende rangen, klasfen, genootfchappen , maat^
Tchappyën , w'yken , en verdeelingen der ingezetenen,

zo van de Steden als van 'het platte land. Naardien
jiu h^t woord Staaten enkel gebruikt word in die lan-

den, daar de ingezetenen, inbyzondere klasfen ver-

deeld", in algemeene vergaderingen byëenkomen,
volgt daaruit klaarblyklyk , dat, in alle landen daar

de Staaten Souvercin zyn , de Souvereiniteit daadlyk

by het Volk berust. Het doelwit van den wetgeever

-Is alle deeze ordens tot een te brengen, opdat de har^

inonie onder dezelve in ftand blyve , en zy alle even-

veel belang hebben by het algemeen welzyn. Dit te

bewerken is het meesterftuk der wetgeeving; hierin

hebben de Zwitferfche Volksregeeringen eene uitmun-
tendheid boven die van onze Nederlanden,, welke de^

^elve veel ftaudvastiger en' dnurzaanier maakt. Men
inoet enkel aan gebi^ek' van eene welzaamgevoegde
fchikking, aan de verkeerde verdeeling der rangen,
nan de aanftootelyke ongelykhcid der reprefentatiën ,

pn aan de afwykingen van de oorfpronglyke inftellin-

gen in dit opzicht, alle die ongeregeldheden, en

binnenlandfche oproeren toelchryven, die hier, ze-

kert de oprechting der Republiek zyn uitgeborsten

,

<En die nimmer zullen ophouden een gefladig vuur van
haat , argwaan , en tweedragt aan te kweeken , dat

haar eerlang zal verteeren , zo daartegen niet ten

fpoedigfte de noodige behoedmiddelen worden aan-

gewend. Doch laaten wy ons duidelyker verklaaren.

VIII. Verdeelingen van het Folk te Athenen*

Het Volk van Athenen wierd oudtyds verdeeld in

Vier klasfen, en tien genootfchappen. Tot de eerfle

|:lasfe behoorden degeenen , die vyfhonderd fchepels,

^o in drooge als natte waaren , inkomen hadden. On-
der de tweede waren' die begrepen , die maar drie-

honderd zulke maaten hadden in te komen, en daar-

enboven een oorlogspaard konden onderhouden. Zy,

die niet meer dan tweehonderd fchepels ryk waren%

imaakten de derde klasfe uit ^ ^en ;de vierde beftond
uit
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uit lieden, die minder vermogende dan de drieeerfle

waren, en van den arbeid hunner handen moesten
]eeven. Niemand, dan degeen , die tot eene der drie

eerfte klasfen behoorde, kon naar eenig ampt (laan

;

doch de biu'gers van alle vier de klasfen hadden niet

alleen het recht om in de openbaare vergaderingen te

moogen ftemmen, maar de afiland tusfchen de derde
en de vierde klasfe was niet zo groot , of men kon
door middel van bekwaamheden en nyverheid ^emak-.
lyk van de. eene tot de andere opftygen; en *, behal-
ven dat , veranderde deeze toeftand der zaaken ten
tyde van Aristides , die zich. verpligt zag den weg
tot ampten aan alle ingeze^tjenen., zonder onderfcheicl

open te ftellen. De verdeejing der genootfchappen
was enkel, betreklyk tot de verfcheidene wyken of
woonplaatfen. Ieder jaar .yerkoozen de tien genoot-
fchappen van Athenen 'by looting vyftig Raadsheeren,
tot net uitmaaken van de Vergadering van Vyfhon-
derd, die de Groote Raad der Natie was.

IX. Verckeling des Volks te Romen.

Het Romeinfche Volk wierd verdeeld in Tribus ^

Curiën , en Centuri'én. Wanneer hetzelve , Hemmen
moest , wierd het op eene van deeze drie wyzen
vergaderd. De naam van Tribus was betreklyk tot

de plaatfen, of wyken, welke door de ingezetenen
bewoond wierden. Deeze plaatfen wierden verdeeld

in vyf-en-dertig Tribus , die elk haare (tem gaven

,

vier van de Stad, en een-en-dertig van het land; en
het gemeen volk , binnen den omtrek van de Stad
bepaald , had Hechts weinig invloed in de Staatszaa-

ken. Van het land , zegt Varro, haalden onze groot-

moedige voorouders dien ffcoet.van geharde en dap^
pere mannen , die het Vaderland in tyden van oorlog
verdeedigden , en in tyden van vreede voedden- Zo-
lang de Romeinfche Burgers niet konden ingefchre-

ven worden dan in de Tribus waaronder zy woonden,
bleeven de goede zeden in ftand , en het overwigt
der ftemmen van deeze eenvoudige en deugdzaame
landbewoonders deed de Republiek toeneem en en
bloeijen. In de Comitien of vergaderingen by wyze
Van Tribus , wierden de Tribuni verkozen , en gaven

zy hunne pUbiscHa uit j maar de jaloersheid van het

L 4 Ro-
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Bomeinsch Volk wegens zyne vryheid ging zó verre,

dat 'het aan de Raadsheeren en Patriciërs niet wilde
foelaaten by deeze vergaderingen tegenwoordig te^

zyn. De (temmen wierden, hoofd vóór hoofd,; op-
genomen. De meerderheid van ftemnien maakte de
toeftemming van elke Tribus ^ en de meerderheid van
ftemmen pnder de Tribus was de ftem des Volks.

Men verzaamelde op dezelfde wys de ftemmen by de

Curi'én en Centuri'én. De Cemurien waren eene verdee-

ling "naar evenredigheid van de rykdommen en de mid-
delen der ingezetenen. Daar waren zes Clasfen^ ge-'

fmaïdeeld in honderd-drie-en negentig Centuriïn ^ die

élk eene ftem hadden. De laatfte Centuria maakte
.cene géheele Clasfe uit, waarin al het gemeen volk

was ingefchreyen , dat is, meer dan de helft van de
geheele natie , zodat agt-en-negentig Cênturiïn befton-

clen uit Patriciërs en ryke lieden , de vier -en -negen-

tig volgende uit heden x^an den middeibaaren itand,

en de honderd-drie-en-negentigfle , of laatfie uit hec

gemeen vo\k, dat. niets bezat. Deeze verdcehng was
uitmuntend goed, doordien zy, aan allen de inwoon-
ders een' invloed in de gemeene zaa"k'; geevende , die

hen In het' lot van de Republiek deed deel neemen,
en hen by de regeering in aanzien bragt , tevens de
wezentlyke magt daadelyk in handen itelde aan de-

geenen, die ,' uit hoofde van hunne, geboorte enmid-
clelen , het meest belang hadden by de hundhaaving

en den vooripoed van het Gemeenebest , eensdeels ,

door hen door deeze fchikking d^ overmagt in de

ftemmen te gceven , en anderdeels omdat zy alleen de

magt hebbende ook alleen de eer hadden van de w^a-

penen voor het Vaderland te voeren. Want men
tnoest haardfteden hebhen zo men het recht wilde

verkrygen om die te verdeedigen ; en niet dan zeer

iaat heeft men tot ondergang van de Republiek eene

iegermagt van gehuurde landloopers beginnen op te

rechten. Maar, behalven dat de verdeehng in 7>/-

lus , waarvan de Raadsheeren en de Patriciërs uitge-

floten waren , verhoedde , dat de. regeering niet te

geer tot de Aristocratie overhelde , maakte de yer-

deeling in Curiën nog een ander tegenwigt uit ten

voordeeJe van het Volk, eensdeels, omdat, de Tribus

ran de Stad daar aüteii waren ingefchreven, en an-

der
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te'deels omdat de dertig Curi'ên :dlc gelyklyk ver-
deeld waren. Dt C&miti'én ^ of Vergaderingen , wier-
den opgeroepen by Trthts^ by Centuriefi ^ of by 2)f-

curiën ^
• naar vereisch van zaakcn ; maar, even gelyk

de wetten geene kracht verkreegen ,
" wferden ook

geene Overheden verkozen dan ineenevan deezedrie
vergaderingen, en 'naardien 'ér niet één burger was,
die niet was ingefchreven in cene der Tribus^ Curiën^

of Centtirisn , volgde daaruit , dat ook niet één bur-

ger was uitgefloten van het ftemrecht in alle de zaa-
ken van het publiek beftuur , en dat het Römeinscli
Volk volgens de wet en inderdaad Qjure^ faSlo)So\Vi

verein was. '•

IX . Oorzaak van den andermans, der Atheenfcha en Ro"
mtinfchc Kepuhliekcn»

Men kan het begin van den ondergang der Athcen-
fche en Kömeinfchc Republieken met zekerheid be-
paalen -tot het tydftip toen zy begonnen af te wykeii
Van de 'wëttëh'', waarby deeze verdeelingcn waren
Vastgefteld.' De Ouden , onze Leermeesters in de
wetgeeving , hebben altoos de verdeeling der ingeze-
tenen in verfcheidene klasfen als eene zaak van het
grootsf: gewigt aangemerkt, Het is verwonderens-
waerdig te befchouwen met welk eene oplettendheid
zy, door de mengeling deezer verdeelingen, zowel
den hoogmoed der ryken als de eifchen der armen
zochten te doen deel neemen in het algemeen welzyn,
en daardoor de nadeelige gevolgen van de ongelyk-
heid der afkomst en middelen wisten voor te komen.
IMaar , fchoon 'er inftellingen en bepaalde regelen
plaats hadden , om een waakend oog te houden over
het Volk, om het te beftuuren en in order te hou-
den , was echter diQ.^zt fchikking onderhevig aau
twee ongelegenheden , die de beide Republiekeii dee-
den te grond gaan. De eerfl:e was dat het Volk, vol-
Itrekt meester van het Staatsbeiluur, ziende, dat het
Gemecnebest toenam onder zyn' onmiddelyken in-

vloed , zich overgaf aan de verleiding dier driften

,

welke de gevolgen zyn van veroveringen en rykdom-
men, en dat het, door derzelver glans verblind,
meer gehoor geevende aan den verkeerden raad van
onrustige Demagoogen^ en heerschzuchtige Tribunen^

h ^ dan
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dan atin dien van verflandige , doorzichtige , en deugd-,,
zaame burgers ^ verviel tot dien trap van verlaaging

en verdorvenheid, welke oorzaak was van het ver-

lies der vryheid, en van den ondergang van den
Staat. De tweede was , dat , fchoon alien de bur-
gers tot de wetgeeving wierden .toegeIat;en , echter

allen de inwoonders van het land dit voorrecht niet

genooten. De vreemdelingen en de flaaven, die in

geene klasfe waren ingefchrev^en , en geenerhande
voorrechten genooten, fchoon zy eeiï zeer groot ge-

tal uitmaakten , waren geheel onverfchillig omtrent

het lot van een' Staat, aan welken zy geen deelhad-

den. Zy wierden onderdrukt, en ftonden op tegen

de Regeering ; en het is genoegzaam algemeen be-

kend , hoeveel rampen de oorlogen , gevoerd om de
oproerige flaaven onder te brengen , aan de Romein-
fche Republiek veroorzaakt hebban. Dit waren de

twee ongelegenheden, Avaardoor deeze twee Gemee-
iiebesten zyn te grond gegaan , en detze zelfde

ongelegenheden zullen ook ons Gemeenebest doen te

.grond gaan , zo men niet fpoedig dooreene verflandi-

ge hervorming daarin voorziet. Doch laaten wy ons

hieromtrent nader verklaaren.

XI. Alvermogen des Volh in de Nederlanden*

Wy hebben aangetoond, dat het volk over het alge-

meen fteeds een' grooten invloed op het Staatsbefluur

heeft gehad. Het is daarbeneven eene opmerkens-
waerdige zaak, dat alleen aan deszelfs invloed alle

de groote omwentelingen , die van tyd tot tyd in

deeze Republiek hebben plaats gehad, moeten toe-

gefchreven worden, Wy hebben insgclyks aange-

toond, dat dezelve de oorzaak en de dryfveer ge-

weest is van d en opftand en van de openbaare maat-

regelen, die de afzweering van PhiHps den Twee-
. den , en de daaarop gevolgde onafhanglykheid heb-

ben te weeg gebragt. De opfland en het gefchreeuw

des Volks was insgelyks de oorzaak , of ten minfte

het voorwendfel der groote veranderingen , die 'er in

de jaaren 1618 en 1619, zyn voorgevallen. De wil

des Volks heeft , in de jaaren 1672 en 1747 , de wet-

ten doen vernietigen, die de herftelling van het Stad-

iiouderfchap belettcden. De tegenfladhouderlyke Aris-

to-
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tocraaten , van de jaarcn 1617 , 1672 , en 1747,
(leunden des te meer op hunne magt, devvyljzy het

geheel beftuur der publieke zaaken in hunne handen
hadden. Degeenen, die hunne partyen toegedaan

waren , bekleedden niet alleen alle de ampten van het

politiek beftuur in de Zeven Provinciën , en derzelver

aanhoorige landfchappen ; maar zy waren ook in ze-

ker opzicht meester van de legers en vlooten , naar-

dien zy zorg gedragen hadden van enkel lieden,

waarop zy zich konden verlaaten , het bewind over

dezelven op te draagen. Het tegenwoordig Stadhou-

derfchap bevond zich , by den aanvang der laatst-

voorlcdcne beroerten genoegzaam in denzelfden ftaat

van fchynbaare magt en flandvastigheid. Allen de

CoUegiën van hetS.taatsbelluur, de Legers, de Vloo-

ten , de Rechtbanken , de Admiraliteiten , de handel-

dryvende Compagniën, de Hoogefchoolen, kortom
alles was opgevuld met zyne creatuuren. De vreem-
delingen verwonderden zich , dat zy nergens ampte-
naaren van het Volk , en integendeel overal die-

naars en afhangelingen van den Stadhouder vonden.
Maar zyn alle de ichikkingen der tegenpartyën en der

voorftanders van het Stadhouderfchap wel in {laat

geweest om de doordrift des Volks te wederhouden

,

voordeezen aangewend ter herflelling en vergrooting

van zyne magt , en in deeze laatfte tyden ter beper-

king van dQQze zelfde magt, die alle paaien begon
te buiten te gaan ? In beiden deeze zo zeer van ei-

kanderen verfchillende en zo gewigtige gevallen heeft

men aan zyne begeerten, aan zyne verzoekfchriften

,

en aan zyn' aandrang moeten voldoen. De regeerders

hebben te vergeefs getracht die in haaren loop te (lui-

ten , zy zyn gedwongen geweest om daarvoor te wy-
ken. Kan men wel ilerker bewyzen voor het alver-

mogen des volks in deeze landen bybrengen ?

Schoon de tegenwoordige conltitutie enkel aan
deeze dwingende volksbeweegingen moet toegefchre-

ven worden, kan men echter niet ontkennen, dat
dezelve met verfchriklyke gevaaren gepaard gaan. Al-
le deeze omwentelingen hebben zulke droevige ram-
pen ten gevolge gehad , dat het , de onafhanglykheid
alleen uitgezonderd , welke het nimmer tot een' te

toogen prys kan koopen , en die wy daarenboven
enkel
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enkel by toeval verkregen hebben , zonder dat dit eil

jgeutlyK i^et doelwit van den opfland des volks geweest

zy, nogtwyfelachtig is, of niet alle de andere Staats-

omwentelingen meer ongeregeldheden verwekt, en meer
rampen veroofzaakc hebben, dan zy ped hebben ge-

'^aan,

Hcc Volk, dat niet onkundig gehouden kan wordefj

van zyne magc, die de grondllag is van zyne rechten,

bepaak zich niec altoos totblootc verzoekfchriften, eit

gtöorlotde requesten. Het vi\lt niet moeijelyk hetzel-

ve te bedriegen, en de bekwapmheden, óf de deugd-

zaamheid der beste Regenten by hetzelve in verdenking

tt brengen. Het bedenkt alleen , dat hctbcveelenkani

"en het beveelt zonder de gevolgen daarvan te voorzien.
- -In de verwarring van een algemeen misnoegen zyn
•zy, die het minst belang by de algemeene zaak heb-

ben , doorgaans juist degeenen , die de zaaken het

Üerkst doordryveii. Het flechtst uitvaagfel van het

Volk; een gefpuis zonder ecriige kundigheid , dat zich»

zelf niet k'^n regeeren, en dat niets te verliezen heeft,

laat zich alsdan door vreemde dryfveeren beftuuren; en
deszelfs handelingen zyn des te gevaarlyker , omdat
het de ingeevingen volgt van heerschzuchtige oproer-^

riïaakers, die hunne grootheid zoeken te vestigen op
de vernedering van hunne medeburgers. Hieruit ont-

üonden de ont^lbaare rampen , die oorzsaken waren
van, en gepaard gingen mei de binnenlandfche oorlo-^

gen der Hoekfchen en Kabeljauwfchcn , der Hekerens

en Bronkhorsten , der Schieringers en Vetkoopers , en
anderen. Hieruit ontftond het verfchriklyk gevaar,

waaraan de vryheid van ons Gemeen ebest is blootge-

Held geweest in de jaarea 1617, i6i8.^ 1672, 1747
.e« 17^8. Hieruit ontdaan thans alle die gevoeligheid,

^1 die argwaan, en alle die verbittering, w^elken de te.

ger.woordige gisting in veele gemoederen veroorzaakt,

en die, fchoon nu opgekropt uit hoofde der tydsom-
(landigheden , echter by de eerfte gelegenheid des te

heviger zi^Ucn uitbarüen.

_ Het volk weet , dat het Souvereiu is . en dat zyn
. invloed op des te meer gezaj^ gegrond is , omdat daar-

; aan de tegenwoordige politieke Conllitutie moet toe-

gefchreven worden Wat moet nu gedaan worden om
h^i te dpen deelneeaicn in het belang der algemeene vry*

held.
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teld, en om hét een' invloed tè laateri behouden ,weH'
kè geene andere dan heiizaame gevolgen kan hebben ?-

In den teöienwoordigen toelland der zaakeii is de ee-
ïiige gelykheid, welke men in deeze Landen kan vasc-
liellen eii in ftand houden , het toelaaten van allen de
ingezetenen tot zekere klasfe, welke een* wezcntlykeri
invloed op het beftuur der algemeene zaaken heeft*T

Liedeu, die geen kenbaar en bepaald recht hebben, zyrt')

gelyk aan de llaaven der Ouden, die geen deel van de
Republiek uitmaakten; zy zullen zeer önverfchidigzyFï:
omtrent den Staat) en zy zullen zich weinig laaten ge->

legen liggen aan eene conftjnitie, die hen. verlaagt door
onbillyke en vernederende uitfluitingert. Zo zy door
hun getal in (laat zyn om zich te doen vreezen, zullenr/

zy de Overheden noodzaaken tot gevaarlyke inwilli-

gingen. Wanneer de grilligheid en de nmitzuchc van"

zulS eene menigte niet beteugeld word, zal zy zicli/

in het bezit (tellen van eene ongeregelde oproerigemagc,
welke geen gezag hoegenaamd aan de wetten zai over-
laaten. Alsdan Imeed de heerschzucht de gevaarlykfte
ontwerpen, en één vermeten inwoonder, die zich van
de oproerige beweegingen des volks weet te bedienen

,

is genoeg om de dwinglandy op de puinhoopen dor al-

oude wetten te vestigen. Deeze toeftand^ van zaaken
is nog ^evaarlyker in de hedendangfche Republieken
dan in de oude; want in de oude hadden de burgers,
doordien zy de zorg voor hunne huislyke zaaken ge-
heel aan de flaaven overlieten, genoeg tydover om' in

de raadsvergaderingen op middelen bedacht te zyn ter
beteugeling van de onrustige en oproerige (laaven ; maar
by ons worden geene heeren of flaaven meer gevonden;
de wetten geeven de rechten van Üurgeriykc vryhcid
aan allen de ingezetenen.

Om een juist en naauwkeurig denkbeeld te geeven van
de misbrwiken , die in de volksvertegenwoordiging zyn
ingeflopen, en om de middelen ter wegneeming va«
dezelven te klaarder te doen zien 3 zullen wy dit onder-
werp in zeven artikelen verdeelen:

1. De ongelykheid, welke plaats heeft in de Volks-
verbeelding, door de uitfluiting der kleine Steden, en
Dorpen.

2. Het misbruik, dat in de Volksverbeelding is inge-
flopen door de ®nafhanglykheid der Reprefe'ntanten ,

ZQ
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ZO in de verkiezing als in de duurzaamheid van hunne
bediening»

3, Het misbruik in de Volksverbeelding door gebrek
aan het vereischt ondcrfcheid tusfchen de wetgeevende
en de rechtoefenende magt.

4 Gebrek in de Volksverbeelding door het ontbee-
ren van de noodige wetten nopens de vereiechten van
de publieke amptenaaren.

5. Ongelegenheid in de Volksverbeelding door ge-
brek aan reglementen nopens de wyze van (temmen , en
de vereischten van de ftemgerechtigden.

6, Het willekeurige in de Volksverbeelding inge.

voerd, door eene klasfe van ingezetenen uit te fluiten

van het recht om te verkiezen en verkozen te worden.
7» Middel om de gevaaren van de veelvuldigheid der

ftemmen in de verfcheiden Collegiën en Staatsvergade*
ringen voor te komen.—

*

TIEN.
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es

TIENDE HOOFDSTUK.
Over de Fblhverheelding j en de daarin geflopenmhhrui*

ken , en over de middelen om dezelven te her(lellen.

I. Recht van aanf-praak van de kleine Staden en het

platte Land op een aandeel iiz het Algemeen
Bejluur»

D.,_ 'e bilde conftitiuie van het Land fchynt te kennen
te geeven , dat voördeezen de geheele Natie in de Vei'«

gadering der Staaten verbeeld wierd. De kleine Ste-

den en de Dorpen zonden ook hunne, afgevaardigden

ter Lands Vergadering. In Gelderland, Holland, en
Zeelana verfcheenen de Edelen of andere fverraoogendc

bezitters van Meerlylcheden op dezelve uit naam der in-

gezetenen van het platte land. Zy zouden nimmer toe-

gelaten hebben, dat de Landsheer wetten voorfchreef,

of fchattingen oplegde zonder hunne toeftemmmg.Men
vind zelfs, dat in Overysfel, daar de Edelen tegen-
woordig in de vergadering der Staaten alleen de Re-
prefentanten zyn van het platte land , de kleine Steden
en de Oorpen oudtyds het recht van eene byzondere
deputatie hadden (*). Het grootst gedeelte der Ede-
len, die de voornaamfte bezitters waren der vaste goe»
deren, en der heerlj kheden in de kleine Steden en
Dorpen in Holland en Zeeland , thans te niet gegaan
zynde , en de tegenwoordige bezitters van hunne goe,
deren -dezelfde voorrechten niet hebbende , is eene
zeer groot gedeelte der inwoonders van deeze twee
Provinciën daardoor beroofd geworden van het

recht om door zyne Rcprefentanten deel te hebben in

het maaken der wetten en hec opleggen der fchattin-

gen , waaraan het zich moet onderwerpen. Dus heeft

de natuurlyke verandering der tyden een gevoelig na-

deel

(«) Dimbar Analeet. II, pag, 233 ^ feqq. Van Hatturn
Cefchied. van Z^fol,- /, pap. 159 & 160. Racer Overysp
Gedenkfl. in het Foorber» Nq* 10, en in de FerhandeU
S. 1« ^ 39»
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deci toegebragt aan de conftitutie , zonder dat raen"'tdt

hier toe bedacht geweesE is op middelen om dit re her-

ftcllen door toevlucht re neemen tot üud,er,.^ebrLiikeil

dan dié t?n de leehheerlyke regeering , geb'niiken die

iu Friesland, Groningen, en Drenthe waren bewaard
gebleven als overblyffelen der oudheid oin tot een alge-

meen richtfnoer te ftrelsken. De gewoonte van afge-

zondenen ter vergadering re zenden ging echter nietz©

geheel verloren , of wy zullen nog , van tyJ tot tyd ^

óverblyffelèn der algemeene Völksvcrbeelding weder
zien te voorfchyn komen,

II. IVyze om den aloudm invkcd van het platte Land '-

weder te doen gelden*

"^W^^ zyti 2eer verre van te willeiv beweeren, dat ment
overal op het platte land de conftitutie van Friesland

eensklaps behoort in te voeren. Ook zou het niet bil-

lyk zyn de wettige voorrechten der Edelen te vernie-

tigen. Maar, zou het, by voorbeeld, eene inbreuk op
hiuine rechten zyn, zo men, in de Provinciën van
Gelderland, Utrecht , en Overysfel, hen de admisfie

van vreemde Edelen verbood? Zou men, by het open-
vallen van Drostampten, en Bailluagiën^ welke hun
lichaam zich by uitzondering aanmaatigt, geen' volks-

invloed kunnen invoeren in de benoeming tot deeze
2mpten,wanneer dieden benoemden eenigen toegang geefc

tot de politieke of tot de weigeevendemagt? De nomi-
natie zou , by voorbeeld , kunnen gemaakt worden
door de eigenaars der landen zonder onderfcheid,, en de
verkiezing door de leden der Ridderfchap ; of de voor-
Helling der verkiesbaareperfoonen door de Ridderfchap,
en de elecT:ie door de Eigen-erfden, In de Provincie

Van Utrecht , by voorbeeld , , reprefeuteeren de Geêli-

geerde Raaden , die het eerfte Lid van Staat uitmaa-
ken, eigentlyk niets, dewyl zy opvolgers zyn van de
politieke magt der Roomfche Geestlykheid , welke
thans geen conftitutioneel beftaan meer heeft. Deeze
Geèligesrde Raaden worden gekozen uit de bezitters

der pr^benden. Zou men nu niet kunnen bepaalen,

dat ^t^zt prxbenden gefield wierden aan de benoe-
ming van de inw^oonders der (ireeken of plaatfen , die

derzelver goederen uitmaaken ? Zouden de vier Maar-
fchalken der vier Kwartieren niet eveneens kunnen ge-

fteld
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(leid worden aan de benoemiug der Eigen-erfden van
ieder Kwartier? Jn Holland en Zeeland 2011 mis(ch:en
eene zodanige hervorming nog gemaklyker vallen; maar
laaten wy <ms niet overhaasten in eene zaak, wtlkö
wy breedvoeriger zu]kn kunnen ontwikkelen , wannter
wy van de regeeringsform van elke Provincie in hetby.
zonder zullen fpreeken»

M B jr^F.
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ELFDE HOOFDSTUK.
'

"B.èclit van aanfpraak der Burgers op de Regeering^ii

der Steden,

I. Raaden der Steden door het volk verkozeué

o_ iidtyds verkoozen de inwooners der Steden de le-

den van den Raad , die de commisfiën op de Staats-

vergadering waarnamen; en hierdoor hadden zy een'

onmiddelyken invloed op hunne Reprefentanten. De
Regeerhig en de Burgery maakten dus geene twee af-

zonderlyke lichaamen uit. De Vroedlchap was ia-

<ierdaad de Raad der Eurgery. Deeze vergadering 9

verkozen uit de deftigfte burgers, en belast met de

zorg van voor het belang der Burgery te waaken , en

in deszelfs naam te ftemmen , vertoonde het waar af-

beeldfel van eene Volksregeering, en bezat allen derzel-

ver voordeelen zonder aan derzelver ongelegenheden
"blootgefteld te zyn (*)•

De opflellers van de beruchte Deduclte der Staateii

van Holland en Westfriesland , van het jaar i^5j> ftel*

Icn als een' grondregel van deezen Staat : C-ÏI Ö» Cap,

5,) Dat in eene vrye regeeringe de charges op de waardige

flen moesten worden geconfereerd :, dat de hoogjie digmteL

ten voor de deugd openftaan ; dat nooit aan rykdomn:e7t
, gC'

Jlachten , qualiteiten van voorouderen , ofte andere bywerp»

felen der fortune %oveel moest worden gedefereend als aan
de vromigheidf capaciteit y ende.merites van de perfonen

zelfs.

Deeze grondregel vasfgefleld zynde, behoeft mea
flechts de twee volgende vraagen te onderzoeken.

I. VVien legt het meest gelegen aan het goed gedrag
der Regenten'^ den Stadhouder, de Regenten zelveii,

of het Volk?
2. Wie

r*) Oppida, zegt Gfotius, civium delcili rógtint ^ quia
plebi negotiofi? i non eoncio , non comiiia placuerc* Annalt
Libr. V.
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2. Wie van deeze drie is best in flaat om goede Re-
genten te verkiezen?

II. Ongenoegzaamheid der Stadhéuderlyke EkBiè'n

Het belang van den Stadhouder is, gelyk wy reeds
gezien hebben, dat hy zich veel afhangelingen maakt,
ciie zyne byzondere belangen onderichraagen , en die

hem doorgaans bedriegen om zeiven te reseeren , naar
den toeftand der zafaken , en deeze belangen zyn niet

Ji](oos overeenkomilig met het belang van den Staat,

Wy hebben insgelyks aangetoond , dat hy in de vol-

ürekte onmooglykiicid is om de beste Regenten te ver-

kiezen.

De Stadhondersgezindèn béweereri, dat de Repre-
fentanten des Volks , van befchermers des V^olks eenmaal
zyne meesiers geworden zynde , door de vernietiging

der eenhoofdige heerfchappy^ 'er geen baiid van ver-

trouwen en vereeniging tüsichen die beiden meer over-
blyft (*> Dus moet men, zeggen zy, een hulpmid-
del tegen dcezt kwaal zoken, en dit hulpmiddel is de
Stadhouder.. Maar zou liet niet beter zyn , dat men
het kwaad liit den grond zocht te geneezen , dan hec
te laaten overblyven , alleen om het vermaak te hebben
Van daartegen een hulpmiddel aan te wenden V En welk
eeiie naare bediening van door eene natie enkel gebruikt
te worden als een hulpmiddel tegen de gebreken van
haare conftitutie! Zyn niet de voorrechcen voor dea
Stadhouder, welken ons ontwerp opgeeft, op veel eer-

lyker en zekerder gronden gevestigd? Dus is het on-
waar, dat het zyn belang is zich aan te kanten tegen

ds

(«) 2ie over dit onderwerp de verfcheiden Stadhoudersge^

iinde gefchriften , hier voor op bladz ép en 112 aangehaald',

en laatftelyk" het boekje dat ten titel voert* Ferhandelinj^

over den aiouden en tegemHordigen flaat der vv^hcid en re '

geering van Nederland. Het baart verwondering , dat dé
opfteller van dit gefchrift, niet lang na dat Aan het Volk
,van Nederland i in het licht gekomen, fcboon een drifig

Vvcraar voor het Siadhouderfchap , echter juist dezelfde
grondftellingen volgt met betrekking tot -de opperinagt dea
Volks, en dat hy, om het Stadbouderlyk gezag te ftaaven ,

zich bedient van dezelfde bewysredcnen , welke de and«rei

bybrengt om hetzelve omverre te werpen*
" M 2
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de hervorming der misbruiken, die in de nationa^Ie

Volksverbeeldiiig zyn ingeflopen.

Nadeelige gevolgm van de Ariotocratifche EUEtien,

Vóór de omwenteling van het jaar 1747 fchetfi:e men
een afgryslyk tooneel van de rampen veroorzaakt door
de Aristocratie. „ De gemeente," zeidemen, (*)

55 geheel ontbloot van eenigen invloed op haare Re-
pretenianten , hing enkel al' van de willekeur van een
klein getal van haare medeburgers , die haare rechten »

of liever derzelver overfchot onder clkanderen verdee-

lende, de kunst bezaten om haare klagten te leur te

ftellen, 'of de magt om die te fmooren. 13e Collegiën

der finantiën gaven geene lekenfchap dan aan hunne
begunftigers ; de gemeene inkomften ftrekten enkel tot

onderhouding van de pracht van eenige familiën , en
de Staat was ontbloot van middelen in de allerdringend-

Ite noodzaaklykheld. Doordien de hoofden der regee-

ring niemand dan hunne bloedverwanten in dezelve

toelieten , waren allen de ampten van vertrouwen , van
aanzien , en van voordeel tot eenige weinige gefiachten

bepaald. De legers en vlooten ftonden onder bet be-

vel van kinderen, die, verzekerd van (Irafloosheid uit

hoofde van het gezag hunner nabeftaanden, van hunne
wezentlykfte pligten een kinderfpel maakten. De tuig-

huizen wierden verwaarloosd; de vestingen warenlont-
bloot van bezetting, en vervielen tot puinhoopen; de
landtroepen zwak en zonder krj'gstu(;ht ; het groot ge-

tal van mindere bedieningen , uit welke men zoveel
voordeelen voor de Republiek zou hebben kunnen trek»

ken door die te begeeven aan lieden, die hun leven ge-

waagd, of hunne jeugd gefleten hadden in den land-

of zeedienst , en door dus een beroep aanneemlyk te

maaken , dat van dag tot dag onaangenaamer en ech«
ter noodzaakiyker word, wierd opgedragen aan lie»

den , die geene andere verdienden hadden ^ dan dat zy
ten' tydlang den laagfteii huisdienst by een' Magiftraat

hadden waargenomen , of in het bevorderen van on-
geöor-

C*) Zie Courter van Europa , /. D. pag. I91 ,Uetgedrag der
Stadhoiider%gez.verdeedigd\enVerhand, over den aiouden en te*

getm, Jiaat enzt Verdeei% der Stadh, Regeer ^ IL verv^ op de inK
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geöorlofde vermaaken waaren behulpzaam geweest, ja
^

die zelfs ten behoeve van een' Regent hunne eer had-

den opgeofferd om die van de eene of andere jonge-

dochter te redden. Met één. woord , men kon op gee-

ne verbetering hoopen , dewyl het de zaak der publieke

Amptenaaren was de ingeflopen misbruiken te hand-

haaven'*.

Ziedaar eene korte fchets der befchuldigingen , wel-

ke de driftigfte Stadhoudersgezinden aan dcAristocraa-

ten van de Regeering vóór het jaar 174^ hebben te last

gelegd. Men heefc een' Stadhouder gekregen; maar

is 'er zedert eenige verbetering in deeze misbruiken

voorgevallen? Heeft men niet integendeel gezien, dat

dezelven met betrekking tot de kleine ampten zó hoog
in top gedegen zyn , en wel voornaamlyk in plaatfen

,

daar de Stadhouder de grootfte magt had, dat de bur-

gers van Utrecht en andere Steden genoodzaakt zyn ge-

weest daarover hunne klagten in te brengen j dat nueinde-

lyk eenig fuccès gehad heeft? Men heeft een' Stadhou-

der gekregen ; maar zyn daardoor de rechten en privile-

giën der burgers meer geëerbiedigd geworden? Heeft

niet integendeel de ondergefchiktheid aan den Stadhou-

der nieuwe ongeregeldheden veroorzaakt? Heeft de-

zelve wel tot iets anders gediend dan om nog flaaf-

fcher, nog onbekwaamer, en nog ondraaglyker lieden

in het bezit der publieke bedieningen te plaatfen ? De
Stadhouder kwam om eene algemeene hervorming, en
eene herltelling der aan het volk ontroofde rechten in

te voeren. Heeft hy wel iets anders gedaan dan het

juk , dat op onze fchouderen lag, nog te verzwaareü?
De Arisrocraaten zyn of zyne laage vleijers , ofzNTie

fchandelyke tegenpartyders geweest. VVat is daaruit

voortgevloeid ? Een nog grooter bederf der zeden ,

Dieuwe kuiperyën, nieuwe fcheuringen , en eene fac-

tie, die, magtig genoeg geworden zynde om de ande-

re te kunnen opweegen , den loop der publieke opera*

tien geftuit. de eer der geheele Natie weggeworpen,
en de veiligheid van den Staat in de waagfchaal gefield

heeft. Men befpeurt nog overal eene ingewortelde

vooringenomenheid tegen de muitzuchtige Volksbe-

Toerders, die de opflanden van het gemeen, in dejaa-

ren 1747 en 1748 berokkend en aangevoerd hebben.

Hunne uaamen zyn voor eeuwig gebrandmerkt ^ door

M 3 ^e*
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den gehaaten bynaam v^n Agt -en- Veertigers. Vaia-

waar toch mag een zo diepe en zo algemeehe haat zyn
voortgekomen, daar veri;e de meesten der invvoonders

liunne medepligtigen zyh' geweest ? Zou dit niet hieruit

ontdaan, dat het grootse 'gedeeke der natie welhaast
gezien heeft, dat het deerlyii misleid was geworden
door deeze politieke kwakzalvers? Indien zy zich van
de toenma^^*ge gisting der gemoederen bediend had-
den om het volk zyne oude rechten te doen weder-
geev^en, zou men hen dan niet onder ons voor Thra.
fibuUisien, voor Harmodiusfen, voor Aristogitons ge-

houden hebbeu? Zouden dan niet de afbeeldfels van
Kaap, en anderen by die van onze braaffte Staats«

niuunen zyn geplaatst geworden?
Vóór het beruchte jaar 1747 heerschten in onze

Republiek veele Demccratifche en Aristocratifche gc«

brekt^n en flechrheden. Het grootst gedeelte der ver-

byderde natie wierp het oog op Willem den Vierden
als OD den gewenschten grooten Redder. Willem
de \nerde was een Voorst bei>aafd met uitmuntende
hoedanigheden , en , wat men ook zou kunnen ofmoo-
^ftn vermoeden, dit is zeker, dat de diieftie der

uitvoerende magt terftond beter wierd, zo haast zy
deczeu Vorst aan het hoofd kreeg. Willem de Vier-

de trok de Elediën of Approbatiën der Regenten aaii

zich, op alle de plaat fen daar zulks doenlyk was , of
daar die hem aangeboden wierden. Kolnar is het niet

waarfchynlyk, dat Willem de Vierde, zo zyn leven

luec de uitvoering van zyne heilzaame outwerpen van
verbetering niet te yroegtydig aan het Vaderland was
ontrukt geworden , en hy had kunnen zien welke on-

gelegenheden in den Staat, en welk eene afgunst tegen

zyne raagt deeze verkiezingen veroorzaakten , zou ge-

tracht hebben die weder te brengen tot haar eerfte re-

publikeinfche beginfelen, zonder welken hy zelfs over-

tuigd zeide te zyn , dat deeze Staat niet kon in (land

blyven? Ook zegt men, dat deeze patriottiiche bej^rip-

pen hem wederhouden hebben om een misbruik te

Hiaaken van de buirenfpoorige toegenegenheid dés VQlks,

iiath^rade Souvereiniceit wilde opdra3gen(*j.Km men
'

•
twy-

fc.U vm d<n N^er-Kk^n HL p, ^a^g;



REGFERïNG N DER STEDEN. jgj

twyfelen , of zyn doorluchtige Zoon zou , door zich
naar deeze Iieilzaaame oogmerken te fchikken , eene
richting verwerven . welke alle vooringenomenheid te*

gen hem zou doen ophouden, en zyn* naam met roem
aan de nakomelingen overbrengen ? Ja, Willem de
Vyfde kan de Herileller van onze Republiek wordeiv^
wanneer hy, een aanzien van korten duur, of vanweU
nig belang ter zyde fteHpnde, zich opentlyk wil ver-

Jviaaren voor de herftelling dor oude rechten van het
Volk.

iV. NadeeVge gevolgen van de onafhanglykheU der

Regenten van het Folk^ dat z'^ reprefenteeren.

Kan men ontkennen, dat men zowel aan de onaf-

hanglykhcid der Regenten als aan den invloed van den
Stadhouder moet toefchryven alle die willekeurige be-

Ihiüringen, en alle die onvoorzichtige verkiezingen,

die, in deczen iaatften oorlog, geen minder onheilen

veroorzaakt hebben dan de kwaadwilligheid, welke men
ns;i de Befluurders der uitvoerende magt toefchryft?

8ommigen zyn zelfs van gedachten, dat een der.Staats-

Dienaars van zekere voornaame Stad niet zou bloot-

gefteld geweest zyn aan bekende onaangenaamhedfia,
tiie noodlottige gevolgen gehad hebben , wanneer aer-

7elvcr Regenten onder eene afhanglykheid geftaan had-
den , welke behoort eigen te zyn aan een Staatswezen,
dat zy zelvQn niet gefchroomd hebben eene Volksrt^

geering te noemen. Men zo dan mogclyk u zekeren
beruchten (lap niet gewaagd hebben, of, zo men dien
gewaagd had , zou men dien ook hebben doorgezet
met eene (landvastigheid, welke in (laat zou geweest
:'.yn om de hoofden der uitvoerende magt ónder een
behoorlyk ontzag te houden, en diisden geheelen oor-

log een' anderen keer te doen neemen dan dien onge-
liikkigen uitflag , welken t^Qzoiwt ten gevolge gehad
liceft. Wat ook van deeze gisfingen mooge zyn, dit

is zeker, dat een Iritegreerend Lid van den Staat, hjet*

welk door de gewigtigheid van zyne Quoia een' zeer
grooten invloed inden loop der Staatszaaken heeft, nooit
eenige benadeeling van deszelfs invloed kan lyden, zonder
eevaarlyke gevolgen, noch het vertrouwen van het volk
bewaaren,zonder eene behoorlyke afhanglykheid van het-

selve ? Blykt hec niet ten duidlykfte , dat de aiupteu in den

M 4 zee-
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zeedienst, die voor een groot deel. van de Aristocrati-

fche Regeering afhangen , diktvyls begeven zyn gewor-
den naar gunst, welke men niet boven de verdienden

zou hebben durven ftellen, wauneer het volk eenigen

invloed in de regeering had gehad. Met één woord,
zo men den waaren oorfprong wil onderzoeken van de

rampen , die thans den Staat drukken , en der gebre-

ken, die de conftitutie benadeelen, zal men bevin-

den, dat dezelven voor een groot gedeelte voortkomen
uit de onafhanglykheid der Regenten van het volk,

dat zy reprefenteeren.

V. Jlristocratffche zaaimnfpannmgen tegen de Rechten

des Kolk:*

^ Welk een' naam zal men geevefi aan de zo fnoode
zaamenfpanningen der Aristocraaten , welke de gehei-

ligdfte rechten der Buigery zo opentlyk lebenden ? Wie
van ons heeft niet moeten yzen , die in de Memorie
van den Heer van Curyk voor de Regeering van Dor-
drecht gezien heeft, op welk eene willekeuriae en des-

potieke wys de Aristocraaten den fpot kunnen dryven
met de b enoemingen , die ontegenzeglyk aan de Ge-
jn^ente behooren , en met de eeden, v srgefteld om cie

anderen aan de eerbaarlykflen en de nutflen te begeeven.
^Jen ziet daarin hoe de Aristocraaten eene zaamen-
fpanning kunnen m-aken, teneinde^ gelyk zy onbe^
-ichaamdelyk durven zeggen (*) defamiliën van ons , en

ran onze correspondeerende vrienden zoveel doenl'yk in de

regeering der Stad zouden blyven geconfirmeerd, Hecfc
men niet, met eene billykc verontwaerdiging, de Over-
heden der Stad Rotterdam dergelyke zaamenfpan-
ïiingen zien maaken , en die zelfs door een' heihgfchen-

denden eed zien bekrachtigen, om geene anderen in

hunne Vergaderingen toe te laaien, dan lieden, op
welken zy zich kónden vertrouwen, in weerwil van
de geheiJigdfte rechten der Gemeente? £n heeft men
hen niet hun willekeurig gezag zó verre zien uittrek-

ken, dat zy alle de publieke zaaken binnen hunnen
heerschzuchtigen kring beiloten gehouden hebben,

zoiu

<•: (*) Zie Van Ouryk Memorie of den Fost van den Ne-
der-Rh-^n FL N. 0.67, 2P4.
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zonder daarvan kennis te geeven aan degeenen, die

zy niet hebben kunnen uitfluiten? (*) Wanneer men
bedenkt , dat » ook in nndere Steden, de Regeerings-

famiiiën dergelyke onderliage verbindtenisfen hebben
aangegaan, volgens welke zy met dezelfde ftoLitheid,

en met dezelfde verachting der eeden allen de gewig.

tigile ampten bepaalen tot een klein getal van Familicn,

kan men zich dan verwonderen , da> 'er een zo groot

gerai Regenten gevonden word, het vertrouwen des

volks geheel onwaerdig? Zyn niet de overecnkomflen
'

waarby de beurt bepaalt word, waarop deeze of geene

Regent toe liooger waerdigheid Ifaat bevorderd te wor-

den, en zelfs die, waarby zeker gedeelte van de Re-
• genten word uitgefloten, even (Irydig tegen de bezvvo-

rene Conflitutie? Hebben wy niet, tot fchande voor

de Natie, en ter befchimping onzer Regeeringsform»

die op de gelykheid gegrond is, een Keuwfeest zien

vieren jin zekere fiunilie ter gedachtenis djit het ampc
van Grilüer honderd jaaren lang by dezelve berust

had?

VL U'^yze om de aloude rechten des volks te doen

gelden >

Het is de^ te meer te verwonderen, da: men zich

niet aankant tegen de Aristocratifche indringingen,

met dezelfde drift, waarmede men zich tegen de Stad-

houderlyke indringingen heefc aangekant , omdat de
nieefte Provinciën de gunlligfte gelegenheid aanbieden

' om dit heizaam oogmerk te bereiken. ïn Gelderland,
Overysfel en Groningen zou hot affchaffen der Regee-
rings-Rcglementen de Steden vanzelf herftellen in de
aloude Democratie, die daar de grondllag is van de

' Stedelyke Regeering. \'aardien de Steden der Provincie

van Utrecht langen tyd de democratifche regeerings-

form behouden hebben , zou her niet moeijeiyk zyii

dezelve weder te hef(lellen ; en men arbeid daar reeds

aan de uitvoering van dit heilzaam oncvverp met een*

yver , die een^ gelukkigen uitOag belooft. Veelen der

Regenten kweeken éttzt heilzame gisting der gemoe-
de-

(*) Zie Vcvdeedig. van de Stadhoud, Regaer, mfyde een
"Tweede verv, op de Inleid* Hy-c^s.Coun'erysnEuropa^LNo. 11^

M 5
"

^ -
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deren aan , en zouden liever hunne aanflelling te dsn-
ken liel:^ben aan liet Volk dan aan den Prins vai"^

Oranje. De Steeden van Friesland hebben nqg
eenige overblyffels van de oude volksverkiezing be-
ïiouden, die flechts eene j^cringe vermeerdering noo-
éïg hebben. Wat Holland en Zeeland aangaat , men
Vind daar in verfcheidene Sreden eene gunftige gefield»

held ter herftelling- van den invloed des Volks; wy
i:u!len hier alleen Dordrecht , Schoonlioven , Rotter-

ijam. Hoorn, Enkhuizen, en Middelburg opnoemen,
in fommige andere. Steden , zou dit mlsfchien moeije-

Jyker zyn; want fchoon in dezelve de Famillën der
Regenten geene Patrkifche of /histocraiifche Familie^
kunnen genoemd worden, dewyl zy allen i;it het Volk .

of de Gemeente zyn verkozen , zyn 'er toch die üyf-
Iioüfdg liaan op hunne ingebeelde voorrechten. Zy
zouden denken by zulke Ichjkkingen des te meer te

verliezen , omdat zy veelc gevvigtige en ryke ampter^

te begeeven hebben. Maar zou men door zulks te on-
derftellen niet aan hunne vaderlandfcbe gevoelens te Ivort

doen 5 zo men onpartydiglyk wil overweegen, hoevee.

Ie blykcn vaïi Vaderlandsliefde zy zo wel als de Regen,
ten van andere Steden gegeven hebben in de laatfte be-

weegingen ? Zyn de inwoonders van hunne Steden
minder yverig? En hoeVeel voordeden bezitten die uit

hoofde van hunnne talrykheid en geldmiddelen? Ein-
delyk welk een .groot gecal van vermoogende burgers

>^ord 'er onder hen gevonden , dat naar eene herftel.

jing der Aristocratifciie misbruiken , welke met eenö
Volks - Regeering ftrydig zyn , reikhalst ?

VII. Vmd^d van de Volksvêtkiezing, voor de

Regenten*

Zor.der twyfel zou door deeze herftelling de toegang^

tot gewigtige ampten gefloten zyn voor alle onbe-

kwaame." verdachte of kwaaiyligezinde lieden. Maar
vanwaar komt de zwakheid en hcL verval van een' Staat?

Ontdaan die niat uit het gebruiken van zodanige Jie.

den? Alle deu^dzaame' menfcLen , alle goede burgers

zouden integendeel hunne liarten voelen oi]tluiken,en^

a!s het ware, zich openen voor de Itreelende hoop van

eenmaflW het Vaderland van dienst te zullen zyn. Uct
V«!k ^ül voorzeker de verdieuil^u en de oudheid de?

fa-
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familiiin in acht neemen; want, het zou hierin even-
eens gr-an als Montesquicu heeft aangemerkt, „ Hoe
zeer

,
'' zegt hy , „ te Home , het Volk het reclit had wee-

ten te krygei», om de Plebejers^ of liUrgers van de
laadde clasfe tot de eerfte waardigheden te beroepen

,

kon het echter niet beüuicen om ooit zulk eene keuze
te doen ; en fchoon het te Athenen , volgens de Wet
van Aristides , geöorlofd wiis, de Magiüraaten uit al-

le de klasfen te kiezen, gebeurde het niniiner, volgens
het zeggen van Xenophon, dat de keus vau h^t Volle

op zodanigen viel, by welken deszelfs beftaan of eer

in gevaar konde komen." Dus gouden de naamen van
onze bcroemdde geflachten altoos eene gunlllge voor-
ingenomenheid by het volk veroorzaaken voor hen,
die dezelven voerden. Zy zouden,' met gelykever*
dicnften, gewislyk aan nieuwe Farailiiïn voorgetrok-
ken worden, Laaten wy zelfs al eens onderftellen ,dac
een van dQQze, Patriciërs^ ichoon anders een man vau
hekwaamheid , een weinig zv/ak van hart was , en.

in ftaar, om in tedere gevallen , zich te laaten mislei-

den door de betoverende aanlokfelen derheerschzuchc»
door de fchynfchoone vleijeryën van een Vorstlyk Hof,
of door de veelvermogende beweegmiddelen der vrees

^
zal zulk een man zich niet altoos herinneren, dat hy
aan zyne medeburgers rekenfchap van zyn gedrag moet
geeven? Zal hy zich niet dqor een nog fterker b eweeg-
middel genoodzaakt vinden om by de vaderlandlche
gevoelens te volharden , en het Systema van zyne aan-
Itellers te volgen? Integendeel zal hy, zyne afhang-
lykhcid van het volk eenmaal weggenomen zynde, aar^

zichzelven overgelaten , en niets te ontzien hebbende
dan eenigen van zyne gelyken, die hy door eene ver-

loöning van waanwysheid ligtelyk kan verblinden,
rninder gehecht zyn aan zyne pligten , en gevolglyk
neer blootgefteld aan die dwaalingen, welke zyn' goe-
den naam , en dien van zyne geheele familie in gevaar
ilellen. Hier zullen wy ophouden om geene plaats aan
verkeerde toepasfingen te geeven.

Men moet zich echter niet verbeelden, dat de magt
der Regenten minder groot en minder aanzienlyk zou
zyn , omdat zy van het volk zou afhangen. Dan zou«
den zy waare Tribuni plebis zyn, en men weet, hoe.
danig het gezag va^ deeze L#den des Volks, bydeou-

4s
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de Romeinen geweest is. Laaten wy , om dumelyk te

zien aan welken van drie, te weeten, Stadhou^lyke,
Aristocraiifche , of Volk^vegenten, men de voOTkeur

behoort te geeven, dezelvèn, een yoor een, een wei-

nig van naby befchouwen.

Jfbeeldfd van een' StadJwuderlyken Regent»

Het is byna ongelooflyk hoezeer de zielen der Groo-

ten verlaagd worden , wanneer een* enkel mensch iii

een Staat de begeeving van alle ampten heeft. Dezel-

ven worden- niet zelden begeven aan kleine wargeesten >

kleine deugnieten , en kleine üstontwerpers , welker

kleine begaafdheden , die aan de Hoven genoeg zynom
tot aanzienlyke ampren te geraaken, enkel (trekken om
hunne onbekwaamheid te doen zien, wanneer zy een-

maal daartoe verheven zyn. De manlyke en repu-

blikeinfche deugden zyn gehaat, en verdacht in.dever-

derflyke lucht van een Vorstelyk Hof. De onafhang.

lykheid van de ziel. de edele fierheid der denkbeelden,

die aoorgaans met de waare verdienden gepaard gaan,

zyn daar genoegzaame hoedanigheden om van alle

ampten en waardigheden uitgefloten te worden. Men
kan daar tot gcene verheffing geraaken dan door laage

listen, lafhartige vleijeryên, en misdaadige infchiklyk-

heden , die niet kunnen voortkomen dan uit bedorven

hsrten, en bekrompen geesten. De waarheid van die

gezegde blykt uit het geval van Prins Maurits , die ,

na de regeering overal willekeurig veranderd, en lie-

den, die in alles van hem afhanglyk waren, op het

niadsheerlyk kusfen geplaatst te hebben, verbaasd (taan-

de over hunne grove misflagen uitriep, dat dit niet ge-

beurd zou zyn ; zo de Oude Hondsvot nog geleefd had,

dus tegen eiank genoodzaakt zynde hulde te doen aan

de bebvvaamheden van den ongelukkigen Oldenba'rne-

veld. dien hy van het leven had doen berooven. Der-

o-elyke laage Regenten, öie voor de voeten der giinst-

uitdeelers kruipen, zyn altoos wreed en trotsch tegen

bunvie medeburgers. Wie van ons zou hen zulk eeu

lot durven benyden?
" • /ifheeldfel van een Aristocranfchen Regent»

Een Aristocratisch Regent bezit d^tzt laagheid niet;

maar zyae trotsheid is niet minder ondraaglyk , en veel

gé-
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gevaarlyker. Men heeft voordeezen in eene van onze

grooLfte Steden een* ikirgemcester gezien, die een*def-

tigen burger, wanneer deeze zyne klagtenby hem kwam
inbrengen, van het hoofd tot de voeten bekeek, en
tegen hem op een' trotfchen toon durfde neggen ; Wd
Kaiftll Wie hm ;>? Het volk is iude oogen der Aris-

tocraateu niets meer dan een gemeene hoop , enkel ge*

fchikt om hunoe trotsheid te verdraagen , aan hunne
grilligheden te gehoorzaamen , en een werktuig ter be-

vordering van hunne belangen te zyn. Zodanige Aris-

tocraaten lecven echter niet zonder vrees. Dewyl zy
eikanderen geduurig moeten ontzien om den buit, dien

zy onderling te deelen hebben, en om de partyen iii

evcnwigo te houden, heerscht in hun gantsch gedrag

cene beuzelachtige en kleinhartige omzichtigheid. Zy
zyn niets minder dan gelukkig. Gedwongen om in ee-

ne geduurige jaloefie te leeven, zyn zy onophoudelyk
bezig met eikanderen in acht te neemen, heimelyk te

beflryden , -en bedekte laagen te leggen.

/Ifheeldfel van een' Regent door het volk verkozen»

In eene volksregeering zullen, zo de wyze van ver*
kiezing niet wel is ingericht, mooglyk eenige burgers,
die naar bedieningen liaan , zich eenige vernederingen
laaten welgevallen, om daartoe te geraaken; maar dee-
ze hunne handelvvys zal altoos gepaard gaan met eene
zekere grootheid, die dezelve voor het oog bedekt,
pegeenen, die daarna (laan, zullen trachten zich be-
kend te maaken- door daaden van grootmoedigheid,
milddaadigheid, en menschlievendheid. vSchoon de
beweegrede niet geheel vry is van eigenbelang , is het
middel' echter niets minder dan laag of vernederende,
dewyl het een\grooten man nooit kwaalyk voegt naar
de gunst van het volk te (laan. jn eene volksregee-
ling kan een man van verdiensten altoos op zyne be-
yordeiing (laat maaken. Men ziet op zyn gelaat e«ie
zekere fierheid, welke, fchynt aan te duiden , dat hy
den flreelenden, den roemryken eertitel van Hoofd,
van Reprefenrant des Volks alleen aan zyne verdienfleii

te danken heeft ; maar deeze fierheid word altoos ge-
temperd door eene fpraakzaame minzaamheid, dewyl
hy weet, dat hy zelfs den geringfleo burger moet ont-
zien. Hy zet zyne voornet^men^ raet onvermoeideii

*'yver
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yver door, omdat hy zichzelven befchoiiwt als belast

inet de belangen van eene geheelc natie, enhy verdee-

digt die met ftandvastigbeid, omdat hykan aantoonen,

dat bet niet zyne bvzondere maar de algemeene

belangen van het Volk zyii»

ïlaatelykheid der. Aristocratie:.

De Regeering van een' enkelen perfoon zal altooS

minder ftuitende zyn Jdan die van een zeker getal be-

voorrechte Gedachten. Een Alleenheerfcherkanniensch»

licvend , rechtvsardf^ en fcnr^'nder zyn. Wanneer
by zidks niet is, valt zyne geweldenaary en onrecht-

vaardigheid doorgaans alleen opdegeenen, die hem om-
ringen. De algemeene hoop des Volks lyd» daardoor

zo zeer nier, en men heeft virillekeurige dwingelanden
gezien , die door het volk aangebeden zyn geworden ;

getuigen hiervan zyn Koning Lodewyk de Eifde, en

tlertog Philips de Goede, Maar, waarheen zal men
tüeviucht neemen , wanneer de wiïlekenriee magt veri

deeld is onder veele hoofden, voor welker oogen al

het volk zichtbaar is, en diezaamenfpannen om eikan-

deren met alle magt by te ftaan? Dit gezag isnogmeer
fluitende, wanneer het geoefend word door lieden,

die met ons gelyk in rang zyn, met welken wy zyn
opgCv'oed , en welker zwakheden en gebreken wy vaU
naby hebben kunnen leeren kennen. Ziedaar inderdaad

eene hoonende ongelykheid," welke noodwendig (\Qn

geest van mispoegen, afgunst en haat moet doenont»

ftaan en aankweeken. Öok is de heerfchappy der Arls-

tocrstifche Regenten by het Volk van Nederland altoos

gehaat geweest, en de Prinfen van Oranje hebben zicll

iistiglyk van dien afkeer weeten te bedienen. Zy heb»

ben zelfs de hand geleend om eene verdeeldheid leven-

dig te houden, welke zy voor hunne belangen gnnfl:ig

dachten. Wanneer de betrekking van zyne Regcntert

niét meer dan denkbeeldig is, dan is het niet te ver-

wonderen, dat hetzelve niet meer aan hen verkleefd is.

Zonder deeze droevige oinflandigheden zou het Stad-

lioudevfchap nimmer hcrfleld z\n geworden; maar Iaat

Ineu daarom hieruit niet beflaiten, dat de ^stadhouders

de regelen van eene wyze Staatkunde gevolgd hebben
door de hand te leenen om het volk tcgenzyne RegeU'

ten op te hitfen ; want men beeft iniegeudeel groote
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rede om te vermoeden, dat het Stadhouderfcticlp nim-
mer afgefchaft zou zyn geweest, zo de oude invloed

des volks op zyne Regenten in die tyden had Hand
gegrepen, indien, by voorbeeld, de Regenten akoos,
zowel inderdaad als volgens reclit, Reprcfentantcn des

volks geweest waren , is het dan wel te gelooven , dat

de vSi;ad houders zich zulke verregaande gcweldenaaryeti

zouden hebben durven vermeeten , als zy in de jaarert

16 £7 5 i<^'5o, en 1691 gepleegd hebben; en dan zou-
den de Regenten aoor geenerhande beweegrede zyii

aangcfpoord geworden tot de bekende Acteii van Sec/u-

fie*. Wanneer de Stadhouders overal altoos zo bepaald
waren geweest als in Friesland, zou de uitoefening van
deze waetdigheid nimmer in haaren loop zyn gefluit

geworden. Alles wel ingezien zynde, is hctzowelhet
belang der Stadhouders als der Regenten , dac de ouJi
Volksverkiezingen herfteld worden.
Be burgerlyke vryheid beftaat in enkel vsn de wetten

afhanglyk te zyn « zonder van een' magtiger iets t^

l^reezen. te hebben. Nu is hec immers klaarblyklyk,

dat hoe minder eerte Overheid, die dezelve maakt of
die voor derzelver nakoming moet zorgen, van hec
volk afhangt, hoe minder hy zich zal bekommeren out
eene rechtmaatige en verftandige handhaaving van de-

zelve in acht te neemen; en van dat oogenbiik af ver-

mindert de veiligheid^, welke elk burger voor zynö
voorrechten en eigendommen behoort te hebben.

Zohaast het Volk tot rechter gerteld word over dö
verdienden, die iemand moet bezitten om tot de ge-

wigtige ampten van de wetgeevende magt bevorderd
te worden, word de fpmit en wortel van alle mis-
noegen en fcheuring uitgerooid, en tevens ook hec
het kwaad, dat daaruit zou kunnen voortfpruiten. Het
volk is ingenomen met zyn eigen werk ; wanneer dö
wyze van verkiezing zoveel als mooglyk is dzii weg
toelluit voor alle indringingen eu kuiperyën , van dat
oogenblik af, heeft men eene wezentlyke, regelmaati-

ge, en heilzaamc Volksverbeelding en Volks- Regee-
ring. Het vertrouwen tusfchen de Regenten en htt

Volk is voor altoos herfteld , en het groot kunstwerk-
tuig van den Staat gaat behoorlyk vanzelf.

viir
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VIII. Bekwaamheid des Folks om de beste Regenten
te kiezen , bewezen.

De inwoonders van elke Stad, van elk dorp, en van

elke ftreek kennen eikanderen meer of min van hanne
eerlle kindsheid af. 2y zyn (leeds in de mooglykheid

geweest om de bekwaamheden en de gebreken , de

deugden en de ondeugden van hunne medeburgers te

leeren kennen , en dus zyn zy best in flaat om de be-

kwaamile Regenten te kiezen.

Het zyn niet eenige weinige perfoonen , die zichzel-

ven en hunne Vrienden en Bloedverwanten zoeken ce

verryken van den algemeenen buit en voordeelige amp-
iQ^n^ het is het geheel lichaam des Volks zelf, dat

hierm het hoogst belang heeft , dat de zaaken van den
ètaat behoorlyk beduuïd worden. De belangen van
den Slaat en die van het Volk zyn dezeifdcn. Dus
is het voorzeker zyne zaak bekwaamc lieden te ver-

zen om dezelven te beftuuren.

5, Het Volk , dat de Sonvereine magt in handen
heeft," zegt Montesquieii , „ moet alles, dat het

naar behooreni kan doen, zelf doen, en alles, dat

hetzelve niet mar behooren kan doen , door zyiae

Staatsdienaars uitvoeren. De Staatsdienaars kunnen
geeneVolksdienaars genoemd worden, wanneer zy niet

door het Volk zyn aangefteld. Het is dus in dttz^

regeeringsfoimcene grondwet . dat het volk zyne eigen

Staatsdienaars , dat is te zeggen , zyne Regenten be-

noeme. Het volk heeft, even als een Vorst , en zelfs

meer dan een Vorst, noodig om door eene Raadsver-

gadering voorgelicht te worden. Maar , om in die

Raadsvergadering vertrouwen te kunnen ftellen, moet

het volk zelf de leden van dezelve benoemen ; het zy
dan , dat het dit voor zichzelf doe , gelyk te Athenen»

of dat het dir doe door een collegie, dat de magt
heeft om die te verkiezen , gelyk dit gebruiklyk waste

Rome by fommige gelegenheden. — Indien men wil.

de twyfelen aan de natuurlyke bekwaamheid van het

volk om de waare verdienden te onderkennen, zon
men flechts het oog behoeven te flaan op de lange

aaneenfchakeiing van verwonderenswaerdige rerkie-

zingen , welke de Atheniënzen en Romeinen ge-

daan
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Öann hebben , en die men niet aari het bloot geval kaïi

toefchryven."
Welke Staat heeft immer , zowel uit hoofde van zy-

ne natuurlyke als politieke gefteldheid, meer dan de
onze bekwaame beftuurders noodig gehad? In welken
tyd zyn zy 'er meer noodzaaklyk geweest dan tegen-
woordig ? Wanneer heeft men ooit meer met waarheid
kunnen zeggen, dat deszelfs lot aan hun gehouden ge-

drag en aan hunne onbekwaamheid is toe te fchryven V
^en kan dus de voordeelen en de noodzaaklykheidvan
aan het Volk zyn* ouden invloed in de benoeming der
Reg:enten weder te geeven niet ontkennen. iVJaar dit

onderwerp is zeer naauw verbonden met een ander van
niet minder gewigt, te weeten, of de eenmaal aange-
ftelde Regenten voor een' tyd lang, of voor geheelhua
leven in dienst moeten blyven ?

IX- Eehooren de publieke Amptenaars perpetueel of
veranderbaar te zyn ?

Indien het enkel hier op aankwam om de Regenten
tflianglyk te doen zyn van het volk, dat zy reprefen-

teeren , hoe korter van duur hunne regeering alsdan

was, hoe grooter hunne afhanglykheid zou zyn; m^ar
deeze fegel vordert eenige uitzonderingen, en nadere
])epaalingen-

Het is zeker, dat, in een' Volksftaat, daar elk bur-

ger deel heeft aan de Souvereiniteit , ieder evenveel

ïecht heeft tot de ampten , bedieningen en waerdighe-
den. Men kan dezélven niet altoosduurende maakten >

zonder veelen te,beroovcn van de hoop om daartoe

ooit te geraakeri , en zonder hen dus by gevolg te be-

rooven van een recht, dat hun wettiglyk toebehoort.

De gelykheid is de grondflag van de Volksregeer-ing;

deeze zou vernietigd worden wanneer het gezag aU
toosduurend bleef, en derhalven moet hetzelve rond-

gaan.
Altoosduurende règeeringen blusfchen de hoop ut^

doen de yverzucht verflaauwden , en verzwakken de

verknochtheid aan het Vaderland, Dezelve worden
doorgaans waargenomen met eene traagheid, die niec

zeer gunftig is voor het publiek welzyn ; degeenen , die

dezelve bezitten, vervallen tot eene trotsheid, welke

VOQr de aigemeene vryheid aanUootelyk is. Regee-

jN ~ rings*
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ringsperfooneo, die nimmer verpligt zyn weder tekee-

ren cot den Haat van byzondere burgers , raaken ligt

in de Verbeiïlding dat zy de. meesters zyn van die wet-
ten, waarvan zy flecbts de dienaars zyn. Omkooping,
flrafloosbeid , vergetelheid, willekeurigheid, enkwaa-
de beftuuring de publieke zaaken , vloeij en altoos voort
uit de Icingduurigheid van het gezag.

Van den anderen kant kan het afdanken van een' ampte-
naar, die zyn' pligt behoorlyk waarneemt, den Staat

berooven van een' noodzaaklyken dienaar in netelige

omftandigheden. Men loopt gevaar van de ampten aan
onbekwaame lieden over te geeven . wanneer zy, die

daarmede belast zyn, dezelven nederleggen éér zy
die te recht hebben leeren kennen. Daarenboven heeft
dke foort van ampten een zeker beloop, dat zyne by-
zondere kundigheden vereischt ; één opflag van het
oog, ééne minuut van overweeging van een' man, die

in het oefenen van eene zaak volkomen beHreven is,

ziet dikwyls meer 'nuttigheden , én vind meer hulpmid-
delen , dan een nieuwgekozen amptenaar, die meer
verftand, maar minder ondervinding heeft. Een kort
tydbeflek is niet toereikende om algemeen nuttige ver-

anderingen te maaken, en een nieuw regent zal dik-

wyls weder omverre werpen hetgeen zyn voorzaat
. niet heeft kunnen voltooijen. De eerbied , die men
^ aan de Overheid, en gevolglyk ook aan derzelver wet-
ten verfchuldigd is ? moet voorzeker lyden door veel-

vuldige veranderingen. Men vreest zich vyanden te

maaken , welker gevoeligheid ons in den ftaat van ge-
nieene burgers zou kunnen fchaaden ; maar een duur-
zaam ^amptenaar beveelt met waerdigheid; en veracht
de vyandfchap dergeenen, welker gramfchap hy niet

behoeft ie vreezen.

Dus hebben de veelvuldige veranderingen zowel als

de akoosduurendheid der nmptensaren haare voordee-
len en hciare nadeelen ; welke Regelen dient men dan
in dit geval in het oog te houden ?

Dïiar zyn ampten^ die, zonder ecirig nadeel, altoos-

duurende kunnen zyn. Van dien aart zyn de zodani-
geri, die geene jurisdidlie hebben ; alsmede die, waarin
hooger amptenaars de magt hebben om de gebreken te

verbeteren, en ook die, waarby eene lange ondervin-

ding
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ding de ampténaars bckvvaamer eo' nuttiger Voor het--

algemeen maakt. m ,~

Dus is het eene zeer goöde inftelling, dat de Bih^
gemeesters , de Schepenen , en het grootse gedeelte dev_

ondergefchikte 'Rechters veranderbaar zyn; maar heli-

zou voor de higezetenen ecu groot nadeel weezen-^;
wanneer de rechtbank van hoogfte uicipraak onderhevig-:

was aan afdankingen , en geduurige veranderingen» In
deeze gewigtige bediening zyu de dieplle betrachting:,^

en de langduurigfte oefening van het geheel leven naauw--
lyks toereikende om den Staat naar behooren te kunnen;
dienen. :.,..,,..,:

Daarentegen kunnen in de Collegiën eii Vergadepin,--.

gen van den Staat de benoemingen voor een' bepaMldeu
tyd zyn , wanneer de oudfle leden van dezel v-e li op:

hunne beurt afgaan. Daar zyn gevallen , waarby een
amptenaar in dienst kan gehouden worden, 2obng h-y

zyne bediening behoorlyk waarneemt, dit is gebruik»^

lyk by de Vereenigde Staaten van Noord-America^ daar
de meeste bedieningen jaarlyks verldeslyk zyn. Ook zyit

*er gevallen,, waarby een Regent niet behoetc weder te,

keeren tot den (tand van byzonderen burger, dan voor.

een' korten tyd, na verloop van welken hy wedei'oin
den Staat zyn; dienst kan aanbieden. De alrór^sdmu*

rendheid van eene vergadering vordert juist niet dat

derzelver leden voor geheel hun leven inr dienst blyvenw
Waneer deeze vergaderingen niet eensklaps geheei
vernieuwd worden, zal derzelver handelwyze altoos
dezelfde blyven. i^ulkeene onafgebrokene byëenkbmst
zal de gewyde panden der wetten , der Staatsbeftuu-

ring en der nationaale geaartheid, heijigiyk en onver-
anderd bewaaren, byna op dezelfde wyze als de Ves*
taalfche iVlaagden het geheiligd vuur bewaarden. Zo
heeft, by voorbeeld, de Staat van Nrw-York eene
K aadsvergadering opgericht van vier en-twintig leden 5

van welken de vier oudften jaarlyks zullen afgaan , en
door een gelyk getal nieuwen worden opgevolgd, die

zonder moeite voorzeker de hc^idelvvyze zullen volgen
van de vergadering, in welke zy zetting zullen neemen,
en die, zodanig als zy die overgenomen hebben, aan
hunne opvolgers overgeeven, wanneer zy hunne be«

diening nederleggen.

Volgens deeze aanmerkingen kan mey gemaklyk de

N a ver.
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vèrrcheiden ontwerpen ter hervorming der re^eerln^

van Utrecht voorgemeld op hunne rechte waerde Ichat-

ten. Het was ongetwyfeld niet minder ongerymd dan
gevaarlyk, dat de Raadsheersplaatfen jaarlyks konden
afgenomen worden, en zulks wel volgens de wille-

keurige keuze van het Opperhoofd der uitvoerende

Uiagt. Maar, dewyl van de oudfte tyden af, dewyl
vóór de verandering door Prins Maurits gefchied , en

dewyl volgens het Rcgeerings-Reglement deeze ampten

veranderbaar zyn , waarom dan niet de zaaken gela-

ten in een* toeftand , die zo gunftig is voor de grond*

(lellingen der Volksregeering ? Zou men óeeze jaar-

lykfche veranderbaarheid niet kunnen maatigen . ge-

noegzaam op denzelfdcn voet als het bygebragt voor-

beeld van New-York?
iVat aangaat de plaatfen, daardealtoosdunrendheid

niet zou kunnen veranderd worden , zonder merklyke

ongelegenheid, gelyk in Holland, daar buitendien de
wetgeevende raagt van den altoosduurenden Raad
meest al word geoefend - door veranderbaarc Magiftraa-

ten , zou men die daar kunnen behouden , mits dat

deszelfs leden door het volk verkozen wierden* Maar
de verkiezing van Bnrgemeesteren behoorde , gelyk

men te Utrecht heeft voorgeftcld , overal aan het

volk wedergegeven te worden, zonder eenige nadere

bepaahng, dan dat her geene andere perfoonen daar-

toe zou moogen verkiezen dan die reeds Raad of
Schepen zyn of geweest waren» ^

TWAAU-
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TWAALFDE fJOOFDSTUK.

üiver het vtrelscht onder/cheid tusfchn de dtU
Magten.

I. Het gezag des Siads-H^adeu^

D j bediening der Raadsvergaderins^en van de Steden
ib zich met de zaaken van den Staat bezig te tiouden,

€n over de algemeene inllellingen te befchikken ; de

ingezetenen worden gerekend de zorg van voor hunne
belangen te vvaaken fian hen opgedragen te hebben,. zo
met opzicht rot het befluur der Stad in het byzonder^
als tot de betrekking, welke die met de Provincie, eii

iet geheet Rondgenootfphap heeft, waaruit gevolglyk

voonvloeijen de bezendingen , of commisfiën in de
verfcheiden Gollegiën , daar de zaaken van de Pro-

Anncie , of van dt gehceie Republiek vprhancjeld

worden.
Het werk van de Vroedfchap , zegt de Dedu6lie va^

het jaar 7587, is > hat advifeeren , refo/veeren, en. dispos-

veeren van alle zaaken , conarneerende den Staat van den
Lande , ende der Stede refpeEtive.

Zo men de naamen of woorden van Raaden en Vroed*
fchappcn in de oude gedenkftukken al niet mogt vin-

den, ^ou claaruit echier riet volgen, dat deeze amp-
ten van eene nieuwe inftelling waren. Het is uit den
aart en natuur der burgerlchappen, en der burgerlyke
zaamenleeving zeker , dat er beftuurders zyn geweest
t'Ver hetgeen de Gemeente en ni^t den Prince des
Lands raakte, gelyk men tegenwoordig nog Ambachts»
bewaarders , Poldermeesters^ en andere h'edeH in de
j^eerlykheden heeft, gefchikc pm het opzicht te heb-
ben over deeze en geene zakken, (.iie tot de Gemeente
behooren , en , gelyk 'er in de Steden zyn Wykmees-
ters, Heeren van de Ijuurt, -Gouverneurs van Laken-
'pf Saaihallen, VV^aidyns, Gemeensmannên , en wat
dergelyke benaamingen meerder zyn, tot welken het

aangroeijen. van inwoonders .^ en het vermeerderen van
Sieeiiog en hantecxing, natuurlyk aanleiding mo^tei;
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geeven (*). De benaammgen van Raaden , Vroed-
fchappen , Burgemeesters enz. , welke door den tyd
andere vervaiigeji hebben, zulien liiets anders beteke.
jien dan het gten men doorliet woord Bezorgers uit^

<irukt\ met dit ondericheid alleen, dat, naar de 4fer-

fchillende voorwerpen,- over welke de zorg ging, de
benaaming verfchillende zal geweest zyn. Men vind,
dat by den eerften oorfprong allen de burgers, die door
hunnen rykdoni , érvaai enheid , of kundighederf uit-

nuintten , zonder onderfcheid tot dien Raad geroepen
wierden , welke Raad om die rede Vroedfchap , dat is.,

"Wy^h^id, Rykdo?n, o? Ttykheid genoemd wierd (f).
Dus Vervullen de Raaden alleen de plaats der geheele
Burgery; zy alleen reprefenteeren dezelve; aan hen
aPfcen-kom't in de Steden de' naam van Regenten toe,

^y deere vergadering alleen, als reprefenteerende de
Gemeente . berust het Oppergezag, zederthet affchaf-

•fjpji-van de eenhoofdige Re^eering.

II. Gezig der Burgemeesteren,

" 'Schoon de Burgemeesters d®or hunne voorzitting m
de St-^dsraad . .door het recht vafi dien re beroepen , én
eindelyk ook door dat 'van doorgaans deszèlts bezea-
ding m de verfcheiden Stantscollegiën waar te neemen,
onbetw'fs-biar tot denzelven behooren , hebban zy ech-

ter d iarenboveri nog ee,n afzonderlyk gebied.

^'^"Het yverkvan Burgemeesteren ^ zege de bovengemelde
T!5edu6lie , is hut ordmaris beleid en gebied in allepolitie»

ke zmkeri welk-- betrekking hebben-, zo tot de adminijira-

yie yxn Stadsg'^ederen , en inhmfieUy als tot den weljland

'tn be^t^'ciaring van de Stad, ,

'

rill^ Gezag der Burgemeesteren en'Schepenen te zaaweft,
'

'Het'Coïllegie van Burgemee'sferen maakt , als hetwa-
^St y eé'n middenpunt van verbindtenis tusfchen den
-Ra^.d eti het GerechtV ?>y zyn niet alleen wel byzon»
derlvk belast met het doen ten uitvoer brengen der bc»
•flidten van den R3ad , en uit deszelfs naam in de Sraats-

•«dëllegiën (poed by te''^^tren aan zaakèn, die geen nit-
^

ftel
-

.
•

(^ Zte Reineer Frya'a'yts Brieven y IX \ 144..

{^yZle.de Riemer J^/c^r, van'iGmayenh, II., 84.
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flel kunnen lyden, of noodig hebben, en de opman-
king der rekeningen aan te neemen , maar zy moetqu
ook de Schepenen behulpzaam zyn in her bevreedigen

van pattycn , die door een rechtsgeding ouder eikande-

re verdeeld zyn,

'Het werk van de Mngïjkaf^t, zegt dezelfde Dedup-
tie, waardoor verdaan worden ijurgemeesteren en Sche-
penen (*), is de ad'miniftroftie van de politie^ met. alles ^

wat daartoe behoort i met één woord ^ 4e eigenilyke Regee ^

ring yofi de Stad- .c,.; ) .

ijus behoort alles , dat eigentlyk de politie gepoe.md
word, en dat betrekking heeft tot de rust, order en
veiligheid der Stad aan eene Vergadering , zaamgcfteld
uit Jburgemeesteren en Schepenen,

IV. Gezaglder Schej)enen afzonderlek.

De Schepenen hebben echter nog daarenboven eene
andere bediening , welke de Burgemeesteren , als Le-
den der Wetgeevende Magt, niet zonder gevaar zou-
den kunnen bekleeden; en deeze bedienwg ^ zegt di«
Deductie, is de adminiftratie van de jujiitle , zo in 't

crirmneele als civiele^ en het hebben •, en exerteeren van
alle hosgte \ middelbaare , en laags jurlsdidie»

V.. Voordeden van deezv Stedélyke 'Regeeringé.

' Na het geheel Systema der Stedelyke Regeeringen
a%ehandeld te hebbén, zonder te vergeeten , dat de
Leden van den Raad voor geheel hun leven in dienst
blyven en dat de vacante plaarzen door de overige
leden vervult worden, (eene Helling die over het o-e-

'heel niet accuraat is), last de méeraomelde Deduólie
hierop deeze woorden volgen? Bat ^er niet kan bedacht
worden eenige vonne van regeering£^ die met zekerder ken

-

nis van alle gelegenheden vrm den 'Landde zou kunnen refitl-

yeeren , ofte haare refoluti'èn met ineerde-r eendragt , mto-
riteit ^ ofte gemlg zoude kunnen executeuren* '•-

Men kan niet ontkennen ,• dat de griDudfJag van dee -

ze Regeeringsforra zeer wyslyk is ingericht. Het volk,
de publieke zaaken zelf niet kunnende befluuren, word
daarin vervangen door eene Raadsvergadering, welke

bc-.

() Zie Refolutièn van Holland ^ p Au^. i6\6»

iS 4
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beftaan moet uit de bekwaamde burgers. Deeze Raad
bekleed zynde met de Wetgeevende Magt, als de
Gemeente verbeeldende , zou daarvan een misbruik

kunnen maaken , zo die belast was met de uitvoering

der wetten, die uit het midden van denzelven haareu

oorfprong bebben; derhalvén wórd 'er eenander Col-
legie vefeischt, dat voor de onderhouding der wet-
ten zorg draagt, eene Wethouderfchap , eigentlyk

gezegd, een ^lagiftraat, wiens bediening drieledig is;

vooreerst, 'te waaken voor de goede order, ten twee-

ée^ te vonnisfen over zaaken, die aan de wetten on^

derhevig zyn, en ten derde, de ordonnantiën en fen-

tentiën ter uitvoer te dóen brengen. Dus fchynen de
Vroedfchap, de Burgemeesteren , de Schepenen en
de Schout of Bailluw, afzonderlyke verdeelingen uit

te maaken , in alle gevallen, daar de vernlenging van
deeze magt gevaarlyk zou kunnen zyn, en Wederom
èene gelukkige vereenigdheid , daar hunne onderlinge

betrekkingen zulks noodzaaklyk makken.
' Men zou uit dien hoofde derhalven moogenhoopen,
óat 'er bV de biirgery de geregeldfte order, en tus-

fchen de Regeerders en bet Volk de volmaaktfle

eensgezindheid zou plaats hebben ; maar vanwaar
Icomt het dan, dat, van de grondlegging der Repu-
bliek ^f tot heden toe, een onuitbluschbaar vuur van
afgunst, haat, en oneenigheid tusfchen deeze beide

leden gefmeuld heeft, welks uitbarlbngen meer dan eens

den Staat op den oeyeryanzyu verderfgebragc hebben?

yi. Fereischt onderfchêid tusfchen de drie Mngien.

Geduurende de Eenhoofdige Regeering had 'er tus-

fchen deeze verfcheidene jMagten een gelukkig even-

wigt plaats. De Vorst was , of door,het lecht vati te

jnoogen kiezen uit een zeker getal keurlingen tot het rech-

terlyk gedeelte , of door de vrymagtige verkiezing van

Eailluwen , de eerfle Opzienders der politie , en Opperden
der. aanzeggingen en gerechtelyke vervolgingen, of,

pindelyk, door de magtom de misbruiken te beteuge-

len , onbetwistbaar in (taatom de despotieke magt der

^ndergefchikte amptenaars te beletten ; maar dee^e

he-rfchapny vernietigd zynde , omdat dezeh^e tot

dvvinglandy cverfloeg, en het bekleeden van de ver-

fciieideiie "takken , ;der Souvereiaiteit daarop verdeeld

vvor-
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wordende onder de Collegiën , gefield om het opzicht
te hebben over de goede order, en over het algemeet?

belang, en deeze Collegiën zich onaihanglyk gemaakt
hebbende van het volk , zo door huniie benoemmg^
a!s door het altoos in- dienst blyven, is eene allerge-

Vaarlyklle Aristocratie daardoor gevestigd worden ; eii

het volk zag zich welhaast zonder ileun oftoevlucht,
docrdien zync Reprefentanten zyne meesters gewor-
den vy^aren. '

'

„ Men moet (*) in eiken Biirgerflaat drie Mag ten
-ondericheiden:, eene AVetgeevende iVIagt, die de zaa-
ken regelt en beftiiurt; eene Uitvoerende iVIagt, dib

dezelve ten uitvoer brengt; en eece JiidiciëeleMagr,
die recht en gerechtigheid oefent*/. ' -

- ,, De twee eerfte Magten hebben voornaamlyk ten
onderwerp de Burgers by hnnne politieke vryheid Ie

iiandhaaven, dat is, dezelven tegen buitenlandfcfie eu
-binncnlandfchc overheerfching te befchermen.

'* •

1. ,,, De derde Magt is gefchikt- om den Burger by zy-
lie burgerlyke vryheid te handhaaven, dat is, alle be-
'ieedigingeii tegen zyne eer en leven ondernoirien te

weeren, of te llraffen/*

„ Ken perfoon of vergadering, die ilechts ééne dee-

zer drie Magten in handen heeft, is niet gevaariyk voor
de vryheid der Burgers. Ieder van deeze Magten heeft

immers haar' Esprit du Corps 9 of zucht om zich uit te

breiden, en houd daardoor een waakend oog op de on-
derneemingen van de andere Magten, hetgeen haar dus
onderling in bedwang houd. "

r'V ,, Een peribon. of vergadering, die twee deezer Mag-
-ten in handen heeft, k^n gevaariyk zyn , en het dag(^-

Jyks meer worden , omdat die daa te ligter de derde on-
der bedwang krygen , tn dus volkomen despotiek vtoi>

den kan. " .

„ Het belang der Burgers, is dan , dat ieder magt op
haarzelve blyve , en toev&rtrouwd worde aan drie by^
zondere', en van elkanderc zoveel mooglyk onafhang-
iyke perfoonen of vergaderingen.

"

.j»;,. Het is derhalven niet genoeg den invloed, dien

mea
*

i' O Z/e de Bedenkingen van Demophllus ; wiens gevolg-

ti;ekkingen wy echter wel verre zyn van aan te neemea.
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itien den Stadhouder op de Wetgeeveilde Magt heeft

haten neemen te vernietigen ; want, wanneer de zaaken
niet verder doorgezet wierden , zou de Ed. Achtb.
Vroedlchap^ aan welke de Wetgeevende Magt in de .

Steden, en derzelvér Vryheden, opgedragen is, onaf-

hanglyk meester zyn; te meer, dewyl dezelve doorhet
recht van uitfpraak meester is van de Overheden , die

dat gedeelte der Uitvoerende Magt in handen hebben,
dat betrekking heeft tot het rechtsgebied der Steden,

en tevens van de rechtbank der Schepenen, welke von-
nis velt over het lot der perfoonen , die wegens onge-

hoorzaamheid aan de wetten in rechten vervolgd wor-

den."
Deeze invloed op de Uitvoerende Magt is nog fier»

ker in de plaarièn ^ daar de Burgemeesteren en Raa-
den tevens de Hoofden der Burger -compagniön zyn,

^, Het is altoos gevaarlyk , dat eene zelfde vergade-

ring twee Magten onder haare befchikking heeft, om-
dat die dan ook te ligter van de derde kan meester wor*
den, en dus cene despotieke magt invoeren.''

„ Het is byzonder gevaarlyk , dat eene Wetgeeven-
de Magt ook bezitte de Judiciëele Magt, omdat het

by'na bovennatuurlyk is , dat de Regenten niet zouden
vervallen tot het zwak om , in hunne betrekking van
Schepenen , het Esprit du Corps van het Collegie van
de Vroedfchap in het oog te houden., en het, van den
anderen kant, aan een* ieder' bekend is , hoe gevaar-

lyk het zy , dat de Geest van Staatkunde in het Hei-

ligdom der Gerechtigheid indringe.

"

- ,,, Men behoeft flechts op te merken, hoe altyd,zo-'

wel de Wetgeevende als de Uitvoerende Magten gëy»
verd hebben om haare handen in het Judiciëele te kry-

'gen, hetzy door een' immediaa^en invloed op de Recht-
banken, hetzy door het oprichten van byzondere,. zo-

als militaire of andere jurisdi^tiën; en verders , hoe

•menigmaal de Gefchiedenisfen het droevig voorbeeld

opleveren, dat, hetzy door omkooping van getuigen,

hetzy door ongehoorde uitleggingen van den aart eener

^ovèrtreeding ^ -ongelukkige en cordaate lieden h et flacht •

offer zyn geweest van heerschzucht en politieke ca.

balec»'

,» Dit moet men vooral aandringen met opzicht van

de Steden, wier Gerecht in het crimineele by arrest

wyst.
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wyst, dat is, geene apèllen van crimineele vonnisfen
toelaat."

,, Men moet dit al verder aandringen, omdat bet
bekend is, dat ons Wetboek, omirent crimineeie zaa-
ken zeer gebrekkig is , en de ftraiFen der meeste mis-
daaden, arbitrair zynde, afhangen van het begrip des
Rechters.

"

|Vn. Ongelukkige gevolgen uit gebrek aan het vereis cJit

onderfcheid tu^fchen de Wetgeevende en de Rcch-
terlyke Magt ontjlaan.

Hoeveel misbruiken van het hoog gezag heefc alleen

het gebrek aan eene behoorlykeon^errcheiuin > tu fchen
de twee iVJagten niet al te weeg gebragt ! Geene gevoe-
lige harten, of rechtvaardige gemoederen znllen ooit

vergeeten , dat in eene Stad , welke zich de zetel dei*

vryheid durft noemen, eene laage wraakzixht den oa-
gelukkigen Gaudio tot eene eeuwige gevangenis ge-

doemd heeft, daar die rampzaalige, t>eroo^d van de
verkeering en troost van menfchen en zelfs v;ni boe^-

ken, mislchien nog heden met traanen het brood der
fmartc eet, en om weik eene misdaad V Om ee^ è foort

van overtreeding, welke men gewoonlyk aan dö iiic-

fpraak der Kerklyke VerjZaderingen overlaat; en op ee-

ne aankiagt, welke noch Spinofa, noch Bayle ooit in

hunne burgerlyke vryheid , of ruf^t gehinderd heeft.

Dit moet des 'te vreemder voorkomen., ^winneer men
bedenkt, dat iJet lang daarna een Reseeringspe'-foon ,

over het pleegen van eene llrafwaer-fiiicr njisd «.ad , bluot-

iyk veroordeeld is geworden tot eene hni.slyke gevange-
nis, daar hem alles, dat tot vertrooning in zyne een-

zaamheid kan ftrekken , word if)eg,elhan

Niets kan inderdaad pp ee.ne meer treffende wyze de»
*droevige gevolgen van eene ie naauwe vereeni8:in4 tus-

fchcn de Wetgeevende, en de>Geïc.chtelyke iVlagt aan-

toonen , dan de 'decrniswaerdige en Jiaglyke roeV^ard,

waarin de Stad Rotterdam, zich tegenwoordig bevind.
Indien de Raad behoorlyk van denMagiftraatafgercheiden

en van het volk af banglyk geweest was,dan zou doVroed-
fchap de natuiirlyke verdeedi,q:er der Burgery geweest
zyn. >'ou de-jBurgery dan noodig gehad orze?^sdn"r*

aan gedacht hebben om haare klagt'en en bezvvaarcn by
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de Staacen in te brengen? (^J vStrekt niet het (lelfelv.in*

oriafhanglykheid, door den M^giftraat van Rotterdam
voorgewend» klaarblyt^lyic om téne volftrekt v^illekeu-

rige eu allergevaarivkfte Aristocratie in te voeren ?
]in hebben dus niet de Staaten van Holland groot recht

gehad om tegen dit voorgeeven in te brengen, dat^ zo

door den SouverHa nimmer op de klagten der ingezetenen ^

du door den M^gijtrciciC meenen verongelukt te zyn , ^enig

oriderzosk zou binnen ^sdaan worden, ae Privilegiën y zo

de Rf'^eeringen 'aan niemand op aarde eenigerekehfchap

fcjiuldi^ waren i fomtyüs veel meer tegen dezcHve ingezete-

'ntn zoudep kunnen werken ^ dan c.at dsT^^Aven in h^t effe^

Jorteènn interest zouden hehb n?
: De gemeen fch-iplyke betrekkingen worden uitgebreid

der of bepaal ier naarmaate dat dezelve grooter^ of klein-

eer* orairek bevatten. Deeze berrekk^igen moeten toe-

iieenien in het overgaan van de Staaten -Generaal op d^
Staaten der byzondere Provinciën, en van de byzon-
dere Staaten op de verfcheiden Burgerftaaten, die dé.*

zelven iikmaaken. Dus maaken de Leden van het Al-

gemeen Bondgenootfci^ap één geheel uit, dat echter

niet zo naauw verbonden is als de leden van eene zelf-

de ProyiDcie, en de vcrbindtenls van deeze laatfteQ

rt) Het fchynt ons toe , dat de Staaten des te meer recht

hadden om /ic'i met deeze zaak te bemoeijen , dewyl zy daar-

toe ver/ochi; wierden door requesten, die niet tegengefpro-

l^en waren geworden door een grooter getal van requestran-

ten; maar het komt ons tevens voor, dat n\eu veel moeite eij

zwaarigheden zcü voorgekomen hebben, indien men deeze

2aak had overgegeven aan het Hof van HoUjind en aan Com-
misfarisfen uit deszeifs midden, dewyl de Zaak bloorlyk judi-

•clëel is, 'en Stedelye Rechtbanken aan de Opperfte onbe-

ivvistbaar ondergefChikt zyn. Zou 'tr wel een ander middel

-zyn om deeze netelige z^ak ten einde te brengen, dan dat

vaa allen de daartoe bevoegde Burgers te doen feyëenkomen
tegen de aanilaande verandering der Regeering, om, by meer-

derheid van Hemmen den Stadoraad te verkiezen , die als dan

een' Magillraat zou nonünceren , welke van geene partydigheii^

. yerdacht was ? Of anders üou men , volgens, de va^tgeftelde

^^onltitmie der Stad,nadst de Vroectrcliap . Joor' het Volk be~

[nogmd zou zyn geworden, de iioonhecrcn kunnen verK ie-

*?en, c?e dan, als naar de oudeprjvilegiCn, èe Burgcmcesterdv.

Ts^ ï^chepenea zoude» aanüeiien.
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"hioet gewis ttiirider liaauw zyn dari, dievaneen'ènïcéica
burgerdaat, welke eeiie Stad , of landilreck uitmaakc:
ünders zóUy gelyk H. Ed. Gr- Mog. tegen den Magir
ftraat van Rotterdam gezegd hebben , de Souyerèiniteit
niet refideefen by de Edelen eh Steden s,ezddmsntly!>. maar
by ieder Stad 'afzonderlyk , en 'et dus niet één Sóuverein ,

maar zo veelèn zjn als er leden ter l^ergadering fesfisheb-

len» Naardic-n echter de gtmeenfchapiyke band , die
de verfcheiden gedeelren van eene zelfde Provincie aaa
eikanderen verbind , voor eene meerdere of mindere uiü.^

gebreidheid vatbaar is, naarmaatc van derzelver by*
zondere conltitutie, zullen wy hierover meer breed-
voerig handelen, wanneer wy de byzondere regeering*?-

ferm van elk derzelve nader zullen onderzoeken , en
openleggen.
Wat zou derhalven het beste middel zyn om de ge-

melde misbruiken voor te komen j zonder deNacionaa-
le Conftitutie, en ae aloude Privilegiën te kvveifen,

en zonder de' betrekki'- gen, welke tusfchen deezeMag»
ten moeten blyven beftaan, te benadeelen?

VllU 3^iddelen om tusfcken de fFetgeevende en Gerechtelyké
Magt onder/cheid in te voeren.

Men kan ligtelyk begrypen , dat . overal , daar de le-

éien der Wetgeevende M.igt , hetzy dan door verkie-

zing, of door voortduuring in hunampt, afhanglylt

zyn van het volk , dat zy reprefenteeren , zy "nien

blootge'^eid zullen zyn aan de verzoeking om een mis-
bruik te maaken vau hun gezag ter verdrukking van de
Vryheid
Zou het niet nuttig zyn , dat aan den Raad der Ste-

den , waaraan de Stedclyke Wetgeevlng is toever-

tr'^uwd , de magt wierd wedergegeeven , welke aan den-
zelver toebehoort; of dat voor het minst de ?'agi(lraac

in dit opzicht gefteld wierd onder de afhanglykheid,
welke gevorderd is door' de Burgers van Ürrecht, in

hunne Confjeratiën ; overgeleverd aan de Regeering,
op den ..o September 1784, en dat de Magillrayt
iliets hiertoe betreklyk mogt doen afkondigen zonder
de kennis en de goedkeuring van den KaadV
Om de nadeelige gevolgen der onbedrevenheid voor

te komen» welke de geduurige verwisfeling in de on-
dergefchiktc rechtbankea zou kunnen veroorzaaken,

zou.
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ZOU men daar , zonder apèl , niet kimnen vonnisfen

als in zaaken die klein en niet crimineel waren.
Men' behoorde volflrek^elyk nimmer toe te ftaan ,

dat een Lid van den Raad zitting nam in het Colle-

gie van Schepenen, en dit i^^ geene nieuwigheid. In

voorige lyden was dit byna in het algemeen zo, en
nog tegenwoordig heeft zulks plaats in de voornaam-
fte öteden van Holland, als Goriochem , Schiedam,
Schoonhoven, den Briel, en Rotterdam, Dezelfde
wet had ook eertyds plaats te Amfterdam ; maar men
is langzaamerhand van dezelve afgeweken, evengelyk
van die waardoor de Raaden en Schepenen van het
opperbevel over de Schutteryën wierden uitgefloten.

DER.
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DERTIEN D* E HOOFDSTUK.
Vèreischten üm tot ampten verkiesbaar te zyn,

I. yercischte bekwaamheden vvor de ptihlieke Amptenaa*en,

Xn de tyden loen de procèsfen minder netelig waren,
en de chicane geene helpers vond om dezelven nog meer
te verwarren, konden het gezond verftand , en de op-
rechtheid genoegzaam de plaats der rechtsgeleerde

kundigheden vervullen; maar met andere tyden en
zeden worden ook andere bekwaamheden vereischt (*),

Men werpe ons niet tegen , dat men in eene handel-
plaats ook kooplieden onder de rechters behoort te

(lellen; deeze uitvdücht doet niets af, dewyl men in

eene handeldryvende en derhalven volkryke Stad, al-

toos lieden genoeg kan vinden , die zowel in rechts-
geleerde als in koopmanszaaken bedreven zyn. Hier-?

om zou men in alle plaatfen , daar een genoegzaam
getal niwoonders gevonden word, kunnen vastllellen,

dat niemand tot den rang van Schepen zou kunnen
verheven worden, die niet alvoorens blyken vanzyne
bekwaamheid in de rechten gegeven had door het too-
nen van eenigc gewonnen pleidooijen. Men behoor-
he niet tot de hooge rechtbanken "te kunnen bevor-
derd worden , dan na eerst in de mindere zitting ge-
had , of ecnige jaaren het ampt van Profesfor in de
Rechten bekleed te hebben.
Een Regent kan ook in het geval komen van tot

eenige gewigtige commisfie benoemd te worden ; het
is zelfs fomtyds zyn pligt eene zaak in eene Souve-
reine Vergadering voor te Hellen , nader open te leg-

gen, en te verdeedïgen. Hy moet kennis hebben
van het Recht der Volkeren , van het Publiek Recht
van zyn Vaderland , en van alles , dat eenige betrek-
king heeft tot het ftaatkundige , tot onderhandelin-
gen, tot den koophandel, tot den landbouw, enz.
En zou men dan niet behooren te vorderen , dat
zulk een man blyken van zyne bekwaamheid gtg&~

vcu
C) Zie Verhandeling over het voorkomen en flrafen der

viiidaaden door den lieer H, Qalkoen. bladz, l95-i-9p«
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ven had ? Zou men voor het mmst niet moogen Vast-*

itellen, dat een benoemeling, jjie zyne academifche.

(liidiën T^plbragt heeft , en daarby de^ overige ver-*

cischte hoedanigheden bezit , de voorkeur zou heb-
ben voor iemand^ die, in . zulk geval niet was?

Behalyen de bekwaamheden heeft, men altoos het
bezitten var| eenige. goederen geivprderd , om tot de
rcgceringsampten te kunnen geraaken;omdat men door-
gaans minder ofmeerder. verknocht is aan een Land,
naarmaatc vatide goedèréh, die men iii hetzelve bezit.

Intusfchén zoii het , Het zy dan om , van tyd tot

tyd, eéilig recht te doen kan de gelykheid , welke
de gronddéun der Volksreg;eering is , het zy om aaa
te toonen , dat verdienden boven, de fchatten moe-
ten geacht wordetij niet öngeöotlofd zyn. fomtyds
lieden te benoemen, die geene andere Rykclommen
konden anintoonen dan hunne uitfteekende verdienden;
maar iil zulk een geval zou het volk , dat hem verko-
zen had ^ ^erpligt zyn hem een jaargeld toe te leg-

gen , om zyn am'pt met béhoorlyke vvaerdigheid te

kunnen bekleeden , èri dit zou ook kunnen gefchie-

den door hem eenige voordeèlige bediening daarby
te geevcri.

Allen, etie eenige bezittingen, of bedieningen in

een vreemd land hebben , moesten voldrektelyk uit

alle Staats-Collegiën en Vergaderingen worden uitge-

floten. Öe renteniers hebbén des^te minder betrek-

king tot het Vaderland , omdat hunne inkomsten aan
^.e gewoone fchattingeri niet onderhevig zyn , en men
doorgaaris zVn hïtrt by ^yné fchatten heeft. Men zou
deeze uitfluiting kunnen bepaalen tot degeènen , die

meer dan een vierde gedeelte van hunne vermogens in

één'eenigen Staat buiten 's lands hebben , en wel voor-

iiaamlyk een Land , dat in geen byzonder verbond
en tevens goede harmonie mét de Republiek daat (*).

Uit deeze gronddelling volgt van zelf, dat men,
om nog derker redenen , geen' vreemdeling zou moo-
gen toelaaten ; maar gelyk de vreemdelingfchap ver-

fchei-

(•) Wy hebben met een byzonder genoegen gezien, dat

fyiize gedachten over deeze zaak overeenkomen met die van

den tleer Ouderraeuten. Zie zyn Eds. Jiechercl^e^ fur Ie

(^0mmeree, Tom, II, F,Il,p, 31»
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Rh^idcn trappen heeft , behoorde het volgende be-

paald te worden, dat, om het recht van een' inboor-

ling te vcrkrygen , men de taal van het Land zou moe-
ten fpreeken, en in de plaats gewoond hebben ge^

diiurende den tyd van tien of agt jaaren voor lieden

,

jdie onder het gebied van de Generaliteit geboren zyn;

]ivelke tyd opVyf jaaren verkort zou kunnen worden
voor de inboorlingen van eene der Zeven Provinciën.

De Stad Arnhem vordert in dit geval eene inwooning
yan tien jaaren

p

Iedereen, op wiens goede naam iets te zeggen viel

,

of wiens crediet vervallen was , zou insgeiyks moe-
ten ' uitgefloten worden. Do^ch , in dit laatst geval,

zou de uitfluiting opgeheven worden , zohaast de
fchuldeifchers ten volle en ter goede trouw zouden
voldaan zyn, ' De kinderen en kindskinderen en an-

deren , die erfgennamen mogten geweest zyn van zulk

een' fchuldenaar , zouden aan dezelfde uitlluiting

tn aan dezelfde opheffing onderworpen zyn (*j.

Dewyl de Burgemeesters, Raaden , Bailluwen ,

enz. in het geval zouden kunnen komen van orders

te fnoeteu geeven ter verdeediging van het Land,
van fomtyds te moeten optrekken aan het hoofd der

Burgery, en zelfs van afgezonden te worden als ge-

<leputeerden op een' togt ter zee of te land , zou nie-

Biand tot de regeenngsampten kunnen bevorderd wor-
den ^ dan die eenigen tyd ter zee of te land zou ge-

dient^ , of in de Burger -compagniën de wapenoefe-
^üngre r»de wachten , en andere fchutterspligten zou
waargenomen hebben , en daarin trapswyze zou zyn
verho(igd geworden. 1-us was fleeds het oogmerk
der Ouden zo in de krygs- als in de flaatkunde uit te

niunteUo Dus befcuurden de Gebroeders De Wit met
dezelfde bekwaamheid, de overwêegingen van eene
Staatsvergadering en de beweegingen van een Leger,
of van eene Vloot.

Men zou ook het vportrefFelyk Systema der Ouden
kunnen navolgen , van naamlyk op de lyst der ver-

kiesbaaren en ftemgerechtigden niemand te plaatfen

of

(*) Deeze wet heeft plaats re Geneve. Zie Monies<jtiieUf

£spt\ de LgiXf Livr» Mt Chap. Xf^U

O
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of hy moest in ftaat zyn om de Republiek als vrywil-^

liger te dienen , eu op de eerde aanzegging , wan-
neer de nood zulks vereischte , in navolging van een
arriere-han of algemeen opontbod op te 'komen.
Zou men niet nog daarby kunnen bepaalen, dat ie-

mand, om verkiesbatlr te weezen, gehuwd zou moe-
ten zyn, of geweest zyn, tenzy hy byzyn' vader, of
by zyne moeder inwoonde ? -

Zouden vader en zoon , broeders, oomen en nee-
ven , broeders- of zusterskinderen , fchoonvader en
ichoonzoon , of behuwdbroeder , zitting moogen heb-
ben in de Regeering, of in den Magiilraat van de-

zelfde plaats ? Zou men dit zelfs nier moogen uitftrek-

ken tot meer verre bloedverwanten , volgens de grond-
wetten en gebruiken der verfcheiden gewesten ?

Men ziet, dat in verfcheidene Stedelyke Regee-
ringen, het beftuur van eenige Pubheke Geftichten

den weg baant tot het beftuur van Stad of Land , en

men zou dit als cene bevoegdheid ter verkiesbaarheid

kunnen aanmerken, by het ontbreeken der Academi-
fche ftudiën. Door het belluuren van kleine genoot-
fchappcn leert men de groote regeeren. Maar, door-

dien zulk eene administratie alsdan van meer gewigt
word , zou men de wyze van de openftaande amptcn
te vervullen zodanig kunnen veranderen , dat die

meer overeenkomftig was met de inrichting van een.ê

Volksregeering,

3

DE R=
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- DERTIENDE II O O F D S T ij K.

VereÏKhten om tot het ftemgeeven gerechtigde z'^n.

I. Verdeeling der Inwoonden in de Republiek,

„ VJelyk de verdeeling dergeenen , die in eene

Republiek recht van flemgceving hebben , eene fan-

damenteele wet is , zo is ook de wyze van die te gee-

ven eene fundamenteele wet," zegt Montesqiüeu,
Ook is het in de Unie van Utrecht, Art. XXIV, wel
uitdrukjyk bepaald, ,, dat de Stadhouders en Magi-
ftraaten onder eede zullen moeten belooven te onder-
houden alle Schuttevyën , Broederfchnppen , en Col-
legiën , die in eenige Steden of Vlekken van deeze-

Unie zyn ;
" terwyl by Artikel I eveneens het harid-

haaven en onderhouden van alle rechten
,

privilegiën,

costumen , enz. bepaald word , niet alleen van elke

Provincie , Stad , of Vlek , maar zelfs van elk lid- en
ingezeten in het byzonder.
Welk recht hadden dan de Stadhouders of andere

Magiftraaten om in verfcheidene plaatfen de privilegiën

der Gilden en Gemeente liever af te fchaffen, ofte
laaten vervallen ? Waren 'er geene middelen om de
misbruiken te verbeteren , zonder zulke fundamen-
teele inftellingen omverre te werpen ?

Wy hebben reeds gezien, dat onder ons , even ge-

lyk in de Republieken der Ouden , verfcheidene klas-

fen , en ordens van ingezetenen gevonden worden.
Wy hebben gefproken van dë Edelen; hun (land- is

bepaald en geregeld. Zullen wy hetzelfde zeggen van
de andere klasfen der inwoonders? De Steden, waar-
in de Edelen geenerlei voorrecht genieten boyen de
andere ingezetenen, hebben haare Schutteryën, en
Gilden. Zy , die deeze Steden bewoonen , worden
doorgaans onderfcheiden door den naam van lnn'OQt>

ders^ Ingezetenen i Schutters^ Burgers oï^Pootters» Men
onderfcneidde hen oudtyds , en in fommige plaatfen

onderfcheid men hen nog, in Groote en Kleine Bur-
gery. De eerfle gaf aan iemand het recht om tot al-

len de ampten van Regeering verkozen te worden

,

€n hetzelfde voorrecht aan een' vreemdeling p die ze-

a Tcn
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I

ven ja^ren in de Stad had gewoond (*). De Burge-
nieesteren en Regeerders dier Stad fchonken dit Groot-
Poorterfchap aan den Vice-Admiraal De Ruiter, in
het jaar 1655.
Op het platte land , heeft men In - en Opgezetenen^

dus genoemd om de bewponders der dorpen te onder-
Icheiden van degeenen , die hier en daar verfpreid

woonen , Schutters of ingezetenen , die in de kry.gs-

compagniën, zyn , of moeten opgetekend , en worden
Eigmerfden , ofEigenaars yan vaste goederen en lande*

ryën.

Hoe gewigtiger de voorrechten van hetburgerfchap^

2yn 5 hoe oplettender men moet weezen om hetzelve
ïiiet dan piet ryp overleg aan iemand te fchenken.
Een vreemdeling kan dezelfde kennis niet hebben vait

de algemeene zaaken , of dezelfde verknochtheid aan
de Stad of plaats, als de inboorling.

In onze Steden zyn veele inwoonders , die Burgers
3yn , of door geboorlc, ofdoor hun geld , m.aa? waarvan
de : eerden uit hoofde van hunne armoede en de an-

deren uit hoofde van hunne geboorte niet zonder
gevaar tot het ftemrecht zouden kunnen benoemd wor-
den.Om dit misbruik te yerhoeden,zou het nuttig zyn te

bepaalen , dat men 5tom zulkreeht te hebben , zekere ei-

gendommen moest bezitten , en zyn burgerfchap vam
eene bepaalde reeks van jaarcn kunnen aantoonen.
^ In een Land , daar de luchtftreek niet aangenaam
is , en daar de fcheepvaart een groot getal inwoon-
ders weglleept, behoort men de toelaating der vreem-
delingen door gunftige wetten aan te moedigen. Iie£

zou ook gevaarlyk zyn in dit geval de onvoorzichtige

ilaatkunde na te volgen van die Republieken , daar
de vreemdelingen, en geheel hun nageflacht voor al-

toos van allen invloed op de Staatsregeering wierdea
uitgefloten.

Na deeze aanmerkingen zal het gemaklyk vallen de
gerechtigheden der verfcheidene klasfen van ingeze-

tenen nader toe te pasfen.

Degeenen , die enkel Inwoonders zyn , zouden gec-

Ü^ aanfpraak hebbpn dan op de befcbcrming der wet-
ten 5

(O Tffgemi^» Si0§t, XV, HT»
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teil tegen degeenen , die hen zouden willen onder-
drukken.
De M' en Opgezetenen van liet platte land zouden

gelyk (laan met de Burgers der Steden.
De Schutters zouden beflaan uit degeenen , die ge-

lyk tegenwoordig, in eenige krygscómpagnie zoudqt.
2yn ingefchreven , en alle deszelfs bedieningen daa-*
delyk waarneemen.
De Eigenerfden op het land zouden gelyk flaan met

;de Poorters del' Steden, welke benaaming men kori
geevcn aan degeenen , die uit hoofde van hunne be*
;2ittingen Henirecht hebben.
De (j root-Burgers ^ of Groot-Poorters \^ zouden de-

geenen zyn, die, uit hoofde van hunne inboorling-
fchap en bezittingen naar allerhande Regeeringsanip-
ten zouden moogen ftaan.

IL yereischten om tothetflemgeeveHgerechtigdttezyn*

Zou men niet moogen bepaalen, dat de benoeming
der Regenten alleen zou ftaan aan zodanige Eigenerfi
den^ of Poorters ^ die werkelyk eenige bediening on-
der eene der krygs-compagniën waarnamen ?
Daar de waerdy der vaste goederen in de Steden en

Vlekken , en op het platte land zeer verfchlUcnde is ^
kan een inwoonder van eene Stad, ofVlek zich door
nyverheid een genoegzaam ruim beflaan verfchaffen ,
jfchoon hy geen ander grond-eigendom '^bezit^dan het
Jiuis , dat hy bewoont , en dns zou dit genoeg zyn
om hem het recht tot ftemmen te geeven; maar op
het platte land zou men daartoe nog eene zekere ftreek
ïands tot het huis behoorende moeten bezitten , tcnzy
dat hetlgemelde huis eene manufactuur offabriek warer
Om voor te komen , dat de ftemmen door den tyd

niet onder een klein getal van perfoonfen mogten ge-
raaken , zou niet alleen een bezitter van eigendom-
men niet meer dan ééne ftem moogen hebben , en de
T3loote huurders , uit hoofdederafhanglykheid, waar-
in zy zich zouden kunnen bevinden , van het récht
van ftemmen uitgefloten zyn, maar, men zou, om
alle bedrog en oogluiking voor ie komen , in dit ge-
val het VI Artikel van het Friesch Reglement; kunnen
overneemen..
Ten einde de grond-eigendommen nog meer te ver-

deden, en de ingezetenen aan te fpooren, om zich

-O 3 z]x^
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zulk een' eigendom te verkrygen, dat hen nog meer
aan het Vaderland moet verbinden , zou men de be-

lastingen kunnen verminderen op de huizen, die door

de eigenaars zelven bewoond wierden; tenminste,
zo dit geTchieden kon 5 zonder dat de last daarvan op
het volk wederkeerde , hetgeen intusfchen niet zeer

te vreezen fchynt , naardien de huurhuizen , als dan
minder gezocht wordende , de huuren in prys zouden
daalen voor het minder gegoed gedeelte des volks.

Op fommige plaatfen geeven de oude inflellingen

'nan de Gilden het recht van verkiezing; derhalven

zou men ook kunnen vastftellen , dat de verkiezers

leden van eenig Gild moesten zyn; en dit zou de Gil-

den, by hunnen ouden invloed op de Regeering be-

'Watiren , en tevens de wanorders , die daaruit weleer

ontdonden , voorkomen.
Om de Gilden nog meer fchaitvergoeding te geeven

•zou m.en kunnen vastllellen , dat de Wetgeevende
JMagt niets zou moogen befiuiten in hetgeen hen aan-

ging dan met toeftemming van derzelver Dekenen en

Overiieden. Men zou deeze toeftemming zelfs kun-

nen uitbreiden tot het opleggen van nieuw^e belas-

^tingen. •
,

fc.:En_pm zelfs door middel der Gilden te bewerken,
dat een grooter getal inwoonders kon invloed hebben

-pp :de^ alge^ipcene zaak , en om de uitfluitingen voor

jt^^kome^ 5 die denyverheid, die grondzuil van on-

«ze'ii.- Staat^ belemmeren , zou men de lysten der Gil-

den: iunncn vergrooten ; men zou die kunnen inrich-

•vt-e^ rVQlgens zulk een plan, dat lieden van. alle ftan-

..d-en.en beroepen ligtelyk leden van deeze of geene

[Gilden konden zyn. Geen beroemd Italiaansch Kun-
. (lenaar behoprde liier eénig beletfel te yreezen te heb-

ben, in het vervaardigen van een Gedenkteken voor
wylen den Baron van der Capellen tot den Pol , al-

,ieen omdat hy hier. niet in het Gild is ingefchreven.

De Geleerdipn, by voorbeeld, zouden zich kunnen
doen .

infchryven in het Boekdrukkers-Gild , welke
kunst alleen onder hen berustte in het begin van haa-

re ontdekking.
De Gilden en alle Inwooners zouden nogdaarcnbo-

, ven het recht hebben van requesten te prefenteeren

I over alle onderweq^en, ,die hea in het byzond^r be-

>,treÜen. II f. Fêr-
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betrefende^ te moogen ondertekenen^

Wat aangaat de algemeene gevallen, dié ecne ge^

hccle Provincie, . of de gantiche Republiek betreffen,

dcvvyl het gevaarlyk zou zyn aan allen de inwoonde rs,

zonder ondericheid , de befclnkking der^ requesteix

over te laaten, die, even^als degeenen, die voor het

vry verklaaren van Noord-America , en tegen eene

afzonderlyke onderhandeling met Engeland zyn inge^

leverd , een' gewigtigen invloed op de zaaken van.

den gantfchen Staat zouden kunnen hebben; zou mea
om die rede kunnen vastflellen , dat niemand zodani-

ge requesten zou moogen tekenen, dan die
^
zelf"

Ichryven kon , en daarby de vereischtcn van kiezei*

had ^ en lid van eenig Gild was . Men begrypt ligi

telyk, dat c!e Pvcprefentanten der Natie, naarmaatel

van hunne afhanglykheid Van het Volk, deszelfs ge-^

voelens zouden volgen , en deszelfs vertrouwen be4

zitten, hetgeen de gelegenheden tot het inleveren vail

dergelyke requesten grootlyks zou doen verminderen,

en tevens het gezag der Reprefentanten vergrooten.

Eenige Staaten van Noord-Americr. hebben in haa-

re conftitutie de Leeraars van den Godsdienst V^ii

het Stemrecht uitgefloten. Deeze fchikking fchyiït

ons des te ongerymder; en des te noodzaaklyker té

vermyden , omdat dit een voorrecht ontzeggen is aait

mannen, die, door hunne kundigheden, en opvoe-

ding, byzonderlyk in ftaat zyn om de lieden van ver*

dienden te onderkennen; en zelfs om de publieke

ampten met alle waerdigheid waar te neem en ; alleeii

zou men kunnen vorderen , dat zy nooit Staats- eil

Kerk-bedieningen te gelyk zouden moogen vervullen*

Het graauw alleen heeft thans het opperst gezag ii^

alle volksonlusten ; het ftelt alsdan de wet over de

publieke zaaken , en beflist het lot van den waareit

burger, die zich doorgaans in die onrustige tydeil

fcliuil houd. Deeze fchikkingen zouden hem zyn'

wettigen invloed wedergeeven, en tevens de magt ont

de aanftookers van het oproer te beteugelen door

middel der gewapende Schutteryen , waarvan hy êit

zyne braave medeftanders de lütgezochtfte keurlili^

gen zouden zyn,

9 4 Ei2
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En behalven dat; wat zou toch de jaloefie ofhet mis-
noegen der andere inwoonders kunnen gaande maaken '/

Zy zouden niet alleen door middel der Gilden , die

voor allen zouden openftaan , eene zekere betrekking

hebben tot de algemeene zaak , maar ook zon het on-

derfcheid tusfchen hen en] de hoogere klasfen niet za'

jianmerklyk zyn , of zy zouden in dezelve vricndoii

,

zooijcn en bloedverwanten kunnen hebben , en ook
door zuinigheid en arbeidzaamheid tot dezelve kminea
opkhmmeii ; deeze klasfë van ongegoedc lieden zou
daarby nog bevoegd weezen tot veele kleine ampten,

welker inkomften hen met wsinig moeite in ftaat zou-

den (lellen om het recht van fteramen te verkrygen;

en, naardien de dienden aan den Staat gedaan, te wa-

ter of te land , en het goed gedrag van een' ingezeten'

aangemerkt zouden worden als genoegzaam ter verkry*.

ging van eenige bediening, zou 'er geen mcDsch zo

arm of gering kunnen gevonden worden , die geene

hoop zou hebben om eenmaal daartoe te geraaken.

Men zou zelfs den invloed van de leden der gering.

lle klasfe kunnen vergrooten, door aan dezelven, c^

benoeming van eenige kleine ampten toe tê (laan , wel-

ke benoeming zich zou uitbreiden tot hooger ampten,
naarmaate zy in vermogen toenamen , tot dat zy zeU

yen in den rang der verkiesbaaren zouden kunnen aan-

genomen worden. Door dit middel zou men eene po-

litieke vryheid kunnen inftellen, zo uitgeftrekt als db

burgerlyke zaamenleeving immer kan bevatten.

Wanneer wy van de Conftitutie van elke Provincie

afzonderlyk zullen fpreeken , zullen wy gelegenheid

bebben om te onderzoeken, hoe > en in welke geval-

len , men Gecommitteerden uir de Burgery zou kun-

nen invoeren . gelyk aan die , welken voor de Provin-

cie van Utrecht zyn vooigefteld , opeenewyze, die

aan de vryheid van de deliberatiën der Stads Raadcn

niet kon hinderlyk zyn.

Over het algemeen befchouwd zou men eene van

beide moeten kiezen . of eene Regeering , die door het

Volk, op zekere gezette tyden, kan veranderd wor-

den, of perp- tueele doch tevens door het Volk be-

noemde Hegenten , met -eene Vergadering van Gecom*
'initieerden uit de Burgery.

JDewyl de tegenwoordige bezitters van de Regee*
rings-
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Hkgbatiipteri zöiiden kuritién inbrengen , dat zy dieii
last enkel op zich genomen hebben in de Verwachtin ir'

dat zy niet afgedankt zouden worden, zoii tóen, oni
alle onaangenaamheden en verwytingen van onrecht-
vaardigheid te vermyden, kunnen vastflellen, dat de
thans voor geheel hun leven aangeftelde Regenten, die
zich niet zouden willen fchikken naar een ontwerp
dat hunne verdere aanblyving van het Volk zou doeit
afhangen , op den ouden voet zouden in dienst bly-
ijtn^ en dat de veranderlyke verkiezingen, endevolks-^
verkiezingen eeene plaats zouden hebben dan in de
ampten , die door fterfgevallen , of door de gewoone
afwisfelingen zouden komen open te vallen.

Het zou overbodig zyn te zeggen, dat dé ontweri
pen , die wy voorllaan

, gefchikt , uitgebreid , en ver-
anderd kunnen worden naar de verfcheidenheid der
plaatfen, By voorbeeld , het Concept • Reglement voor
Utrecht vordert gten ander eigendom , om kieaer tö
kunnen zyn, dan een bewys, dat men jaarlyks in de
i-eëele, of in de confumptive lasten, of in beiden op-
brengt honderd en- vyftig- Guldens.

IW * Wyze van fiemgeeving*

.
Het IS nog eene groote vraag, of de verkiezingeii

balloten of opentlyk moeten gefchieden. In alle goede ,
en welgetelde Staatslichaamen heeft men altoos be*
geerd , dat de burgers den moed zouden hebben vatt
hunne flemmen overluid te geeven, om hen dus te ge-.

wennen om hunne ftem niet te geeven aan onwaardige
voorwerpen , of op kwaade aanraadingen. Cicera
fchreef het verval van de Romeinfche Republiek toe
aan het invoeren van de beflotene (lemming, Openbaare
ftcmgeeving voegt zeer wel aan eene zaamenleeving,
daar de oprechtheid, en de goede zeden de overhand
hebben; maar in talryke genootfchappen , daar de goe-
deren der fortuin wisfelvallig . en ongelyk verdeeld
zyn , zou dit gebruik aanleiding kunnen geeven toe
cabaalen en kuiperyën , dus kan men daar de ftcmmeii
niet te bedekt houden , om aan de list alle hoop , en
aan de omkooping alle middelen te beneemen. Dee-
ze omzichtigheid kan gefchikt worden naar eene w^y-
ze, ó\q best overeenkomt met de verfcheidene ztdkïi

tïi £evvoomeu. Het ontwerp ia het Concept . Regie-
O 5 ment
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ment van Utrecht voorgefleld kan tot een voorbeeld,
van deeze ftcmming dienen. Te Venetiën , wanneer
daar een Doge moet verkozen worden, trfekken allen

de Edelen, die in den Grooten Raad tegenwoordig
7.yn, uit eene kruik ieder een balletje, waarvan der^
tig verguld zyn, deeze dertig looten dus nog eens,
en hun getal vermindert tot negen, en dtezQ negen
benoemen veertig perfoonen, die, door eene nieuwe
looting, tot op twaalf verminderd worden. Deeze
laarften benoemen vyf- en- twintig Kiesheeren , die

door het lot wederom tot op negen verminderd wor-
den. Deeze negen verkiezen weder vy f- en -veertig,

van welken het lot elf overlaat, die eindelyk een-en-

veertig Leden benoemen, die den Doge verkiezen.

®

VEER'
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VEERTIENDE HOOFDSTUK.
Staat van de verfchillende gezindheden»

I. Harde wetten tegen de verfchillende gezindheden*

Eren goed} wetgever zal altoos trachtrn alle de klas-
leii der ingezetenen te doen deelneemen in den dienst
van , en in de liefde voor het Vaderland. Hy zal al-

ioos zorgen dat, zoveel als mooglyk is, de wetten de
gelykheid naby komen; want Burgers, die onder hun-
ne waerde vernederd zyn, zullen weinig deel neemen
in het lot van den Staat, en de anderen zullen meer
gehecht zyn aan de behoudenis van hunne byzondere
voorrechten dan aan het welzyn van het Vaderland,
Iloe zal men dit overeenbrcngen met de uitfluitingen

vastgefteld tegen allen, die een' anderen godsdienst dan
den heerlchenden belydep? Onze Medebroeders van
de Augsburgfche Geloofsbelydenis , de Remonflran-
ten, die, zonder den degen van Maurits, hier dewaa-
re Orthodoxen misfchien zouden gebleven zyn ; de ver-
moogende Doopsgezinden zyn allen uitgefioten van de
publieke bedieningen, eveneens als de Roomschgezia-
den. Het ftemrecht, dat in Friesland aan de Doops-
gezinden word toegedaan, word daar aan deRoomscli^
gezinden geweigerd. In eenige fteden van Gelderland,
zo als te Arnhem , zyn de voorwaarden om burger te
worden, die men aan deeze laatllen, en aan de Lu-
therfchen oplegt, zó zwaar, dat die genoegzaam eene
uitfluiting evenaaren (*). Daarenboven heeft men
tiog tegen hen het groot en klein burgerfcha|) uitge.

dacht, dat enkel behoorde plaats te hebben in opzicht
van geboorteplaats en middelen. Om dtez^ beleedi*

ging een' glimp te geeven , heeft men de onbefchaamd-
heid zó verre getrokken , dat men voorgewend heeft

,

dat het te vreezen was, dat de Steden anders te volk-

ryk zouden worden. Het fchynt dat men byzonderlyk
voor de Roomschgezinden de hardheid der algemeene
uitduiting nog heeft willen verzwaaren. Men heeft

hunne kerken geplonderd; men heeft hen die tegen het

ge-

O Zie Requeit en Kemonjirantie y e%%%
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^elieilii:^ recht der verlionden óntweldigd ; meri heeft

die verlaagd tot bedekte vergaderplaatfen , diar zy nog
niet eens ten allen tyde zeker zyn geweest *

; en wan-
neer men hen al vergund heeft God op hunne wyze te

dienen, ivelke de oude en acnige van onze voorzaaten,

geduurehde byna duizend jaaren gevveesL is ,he.ft men
hen overgelaten aari de onbaruihartigé genade en deon-
verzaadlyke fchraapzucht der Schouten en andere der-

gelyke Amptenaars, zo in de Steden als op het Land.

Toen,, in het jaar i«^3, de Rodmschgezinden vait

Haarlem zich by de Regeering wilden bckia^gen , ea

zich op den inhoud der tractaaten beroepen, bèh.indel-

de men hen als oproermaaker§ , en dreigde hen de dood ;

zelfs dwong men dengeenen » die het request had op-

gelleld, hetzelve met ei^^ene handen téverfcheuren.;!)

Welk eene akehge vertooning maaken de Placaaten ,

van tyd tot tyd afgekondigd om hen van een' gehaaten

godsdienst af te trekken! ( §) Zonder hooger op te khm-
ïnen , dan tot het jair 1 737,. een tydpunc, waarin de

zon der verdraagzaamheid 5 die thans zo heerlyk blinkt,

teeds begon op te ryzen, zier men in dat jaar eene

fchikking tot hun nadeel, welke nog heden alle billyke

tn gevoelige harten doet yzen. Zonder eenige beweeg-
rede, of beleediging van hunnen kant, vond men goed
slle de kerken en godshuizeii van alle Proiesta^itfche

Gezindheden van Lands- en Sta3s lasten te onthef-

fen, die der Doopsgezinden zelven niet ui gezonderd,

en om dit gemis te vermoeden. Verzwaarde men de

lasten , die op de vergadeiplaatfen der Roomschge-
zinden gelegd waren. In de jaaren 1:^50, en 1755,
heeft men den Go.isdiensthaat tot dien top gevoerd

,

dat men placaaten heeft afgekond'gd om te beletten,

dat de aangenaamite en geheiligdlte verbmdtenis,iets

zou toebrengen rot het heelen der wonJen , die het

blind vooroordeel geopend had. Men heeft zelfs ee»

Tie degradatie opgelegd aan alle, zo militaire als po-
litieke Officieren, die hunne genegenheid voor eene

Roomsch-

(*) Zie Kerke/ VlacaatUek^ II. $$6, 29 Ju/y 1730, 7$
^itg* 17:' 5» " ^<^^ i"'<^4

{§) Zie hierover den Pont van den Nederrhyn, IF^ Nd*

(I) Zie Uitenbog. Kerk. Hist, I D. pag, 212.

ÏÖ3, 582, en den Palii, Kruijer, No, 77, io3«
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Roomschgezinde juffer door den eerwaerdigen band
des huwlyks zonden wettigen. Men heeft 'zich het
recht aangeniaatifcd vaii de testamentaire dispofitiëa

van ouders te vernietigen , die by alle rechtvaardige
Kegeeringen vry en geheiligd zyn. Oe aÓtammelingeri
Vi'in de doorluchü'gltc huizen , de Wasienaars , de lire*

derodes zelven zyn van deezc harde wetten niet uitge^

zondetd. Men heelt het bevel ever een HoUandsch
Oorlogfchip zi^^n weigeren aan een' Afftammefing der

oude Graaten van jbolljind, fchoon hy denvereischten
tyd om zulks te moogen erlangen had uitgediend. In.
tusfchen is het geduld-der Koomfchen of huniis ónwee-
tendheid van himne rechten zó groot. geweest, dat men
in het voorgaand jaar gezien heeft, dat zy zich geliik-

K'ig achten van in een vry land te Iceven. (J^) Op decze
uys zou Dien hetzelfde hebben kunnen zeggen .tegen

de Heloten van Lacedfemon,
'

Op welk een e beweegrede kan ipen eene zo haatlyke

uitzondering gronden? De Roomfchen hebben zich zo
wel als de Ümroomfchen tegen de Dvyinglandy en de
Liquifitie aangekant. De Edelen, welker verbond de
terfie gisting in de gemoederen verwekt heeft , dcederi

ireest allen belyocnis van den Roomfchen Godsdienst:

,, Al was het, " zegt Bor, „ dat'erveelenVdie deghe«i

5, reformeerde religie aanhingen , in het Land waren,
„ nogians waren der honda'd. ja duizend Catholykeii

5, tegen eenen Ghereformeerden , doch waren dezelven

^, meestendeel al zo wel vyandt yiin delnquifitie als de

3, Ghereformeerden; ja hadden daar^teghens een haat

5, in 't hert. 'Het verdruot hen ook, dat 'er dagelyks

3, zo veele hier en daar om de religie wierden gedoodj^

35 en ommebnigt, ——— murmureerende uaar teghens,

5, eude hadden wel gaariie gezien, dat de rigoureufc

3, placaten hadden gecesfeert.—. Vele, van deAl-

5, dcrcatholyklten wenschten ende haakten naar veranr

,, denngh, enz." Ook wierden zy niet verfchooncf
door de Spanjaarden , die hen vermoordende gewoon
waren te zeggen, dat zy niet minder dan de ketters by

de.

C* ) Zie zsker gedruktgefchrift rondgezondenom de Roomse h'

gezinden van Amfterdam aan te fpooyen om onderftand ld
Jchsnken ter 'wediro^'kouyrins van hm Meisjes - presshuii»
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de Orthodoxen gehaat waren* () Derhalven kantten

zich de Gedepuceerden van Leyden, in de Vergaderhig

van Holland , in het jaar 15^1 , tegen het voorftel om
de oefening van den Roomfchen Godsdienst te doen
ophouden; en de Staaten van Holland beweerden , in

hef jaar ió^'^, tegen den Engeifchcn Gezant Carleton,

dat men nimmer de wapenen had opgevat om een* nieu-

wen Godsdienst in te voeren, maar om een ieder te hand-

haaven by zyne burgerlyke en godsdienstelyke vry-

heid. (t) Ook hebben de Roomschgezindén in de

Nederlanden nooit, gelykop^dere plaatfen, deDwee-
pery en Dwinglandy onderfleund; de onafhanglykheid

is ten koste van hun goed en bloed verkregen, dus had-

den zy ook een onbetwistbaar recht op hun aandeel hi

de burgerlyke voorrechten. De gelykheid voor de twee
godsdiensten vastgefleld by de Pacificatie vanGend,en
by den Religions- Vreedewisrd plegtiglyk bevestigd in

het XHI Artikel der Unie van Utrecht. En wat aan-

gaat de Provinciën Holland en Zeeland , die daarin niet

begrepen waren ; men vind, dat zy op dien tyd geen

andere wet hebben durven maaken , dantedoen/wrc/^^^-

ren en ophouden d' executie van alle religie , den Evangelio

CQntrariërende. ( § ) Wie kent daarenboven niet de by-

zondere overeenkomsten, bekend onder den naam van
Pacificatiën, van Haarlem, Amflerdam, Schoenhoven,
Utrecht, Goes , Nymegen, Groningen, enz.?
Om welke rede heeft men dus de Roomschgezindén kun-

nen berooven van eene vryheid . die op zo geheiligde

gronden gevestigd is ? Zo elke Provincie in het byzon-
der, het recht vordert van in dit geval haare eigene

wetten te maaken, zonder van de andere Hondgenooten
afhanglyk te zyn, eifcht het recht der natuur, om nog
veel fterker redenen , dat 'er geene veranderingen ge-

maakt worden in de vastgeftelde overeenkomften , zon-
der bewilliging der twee belanghebbende partyen. Kan
liCt voorftel hieromtrent gedaan door vier Provinciën

,

in

(*) Zie Verklaar, der Unie, 11^ 231, 232.

( f ^ Zie FerhandeU van J, C. Falk fegen den Advoc. der

Vaderl. Kerk»
' (§) Tegenw. Staat. /, 47. Brandt, Hist* der Rgf, 11^

€6/9 6^/. Verklaar, der Unie , II, 239,
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in het Jaar 1583 , om, naamlyk het XII! Artikel vaii

de Unie te vernietigen, dat niet eens toteeneRefolutie
gemaakt is , aangemerkt worden als eene wet tegen een
Artikel, tot welks vernietiging de algemeene toeftem-
ming van nllen deBondgenooten vereircht word? (*j Heeft
men niet te recht aangemerkt, dat zulke geweldige in-

breuken de voornaameocrzaaken zyn derfcheuringvaa
dien groeten band, welke van alen de Nederlanden
eene enkele en magtige Republiek zou gemaakt hebben?

II. Nut van eene groote Godsdienstige Firjlieid.

De Staatszaaken hebben zo weinig verbindtenis met
het leerftellig gedeelte van den Godsdienst , dat de
Regeering byna geen e rede heeft om zich daarmede te
bemoeijer» > De goede order der zaamenleeving ^ het lot

der heerfthappyën, en de goede, ofkWaade uitflagdcr

zaaken hebben niets gemeen met de du'steregefchilpini-

ten , waarover de verfcheidene gezindheden met eikan-
dere twisten , dewyl zy wegens de grondwaarheden , en
de noodzaaklykheid van het betrachten der deugd met
eikandere overeenkomen. Ook kan men nergens een
land aanwyzen , daar de godsdienstige vryheid , hoe
onbepaald die ook zy , eenig het minst kwaad veroor-
zaakt h^eft, daar het van alle kanten blykt, dat eene
tegengefl-elde ftaatkunde oneindig veele rampen heeft te

weeg gebragt. Het licht der wysbegeerte heeft tegen-
woordig een' zo algemeenen invloed verkregen , dat
men niet behoeft te vreezen, dat de oude Dweepery
ooit weder de overhand zal krvgen. Men kan nu met
zekerheid zeggen , dat 'er geene verbitterdheid onder
het befcheiden gedeelte der verfchillende gezindheden
meer gevonden word, dan die ontflaanmoet uit de par-
tydige uitzonderingen, Niemand wil vernederd, afo-e-

wezen, of van zyne burgerlyke voorrechten beroofd
worden; en overal, daar men twee klasfen van meii-

Ichen zal vastllellen , waarvan de eene de andere van de
algemeene voorrechten der zaamenleevingzal terug hou-
den , daar zal de uitgeflotene party het Vaderl nd a's

eene onrechtvaardige ftiefmoeder befchouwen , zo lang
hem nog eenige edelheid van ziel overblyfr , of hy zal

hetzelve^ ten dienst flaan als een Haaf, zo hy enkel

door

(O ^or L 13. V, 208 FI, 307.
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door vrees gedreven word ; enj in dit laatst geval zal

5iy (gelyk'zyn aan den Ezel by Phaedru$ , (Fab. XV.)
dien hét weinig verfcheelde, aan welken Heer hydooi^

het krygslot onderworpen wierd. "

Waarom toch zoq een man, die geen fterk geloof

genoeg heeft om het abfoluut befluit van het Synode

Vin Dordrecht opentlyk van den léerftoel te verkondig

gen , de vereischte bekwaamheden niet kunnen hebbeu

om het Vaderland van dienst te zyn in de Raadsverga-

deringen , of In de hoogfté Krygsbedieningen ? Zou men
iiiet achting voor de inftellingen van den Paus, of voor die

yanLuthcr kunnen hebbenden tevens in ftaatzyn om voor

de publieke order te zorgen,ofde gefchillen van twistende

burgers te vereffenen ? De zucht tot vryheid is onaf-

fchcidbaar verknocht met de zucht tot rechtmaatigheid»

Het behoort niet tot de goede order der dingen, dat

men , om eene vrye conflitutie te handhaaven , het eei|

gedeelte des volks veroordeele om voor het ander ge-

deelte in het ftof te kruipen. Zulk eene conflitutie zoiï

niets anders zyn dan eene dwiuglandy van de fterkfle

fadlie , en het is genoeg bekend tot welke buitenfpoo-

righedei^ de faüiën in eene Republiek kunnen over.-

liaan/ ^
- -

IIL Geneigdheid der Nederlandfche Natie tot deverdraagi
• • zaamheid»

Deeze denkwyze is zó eigen aan het natuurlykgoed

en rechtvaardig karakter der Nederlanders, dat , iii

sveêrwil der geftrenge placaaten , die eenige heethoof-

dige dweepers de Regeering hebben weeten af teperfen

ten nadeele der Roomschgezinden , men die nooit ten

Ürengfte heefc durven doen uitvoeren ; zy hebben

nog langen tyd veele overblyffelen van hunne oude

recliten blyven behouden, ea hebben die nog hedea

niet geheel verloren (*). De Staaten van Overysfcl

hebben tot het jaar 1646 gewacht, en toen nog niet

dan op lastig aandringen derStaaten-Generaal kunnen

befluiten om de Roomschgezinden van het rechc der

andere burgers uit te fluiten, Jn de iaatstvoorgaaude

eeuw hebben zy zitting moogen hebben in het Eerfte

Lid

(«) FcrkUai\ der Unie > //> 2iU
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Lid der Staaten van Utrecht i dat de oude Geestelyb-
heid reprefenteert (*J|/ fn het janr 1652 wierd by de
Sraaten- Generaal eene refolutie genomen, \yaarby al-

len de i^ooinschgezinde Schouten , Landfchryvèrs ,

Secretarisfen , en publieke Rentmeesters in hunne amp-
ten bevestigd wierden, In Gelderland kunnen deamp-
ten van Schouten en Schepenen op het platre land
begeven worden , en worden ook nog begeven aan
Roomschgezinden. Onze VaderlandfcheGefchiedenis'.

len melden , dat onder de Zeekapitelnen , die .. ten
tyde van den grooten De Ruiter, het Vaderland zo ge-
trouw tegen de tingelfchen gediend hebben, een, die

leen Roomfche Ier was , byzorderlyk heeft uitgemunt,
ïn het jaar 174*? is de Heer Ifendoorn a Blois Gene-
raal van de Cavallerie, en Dykgraaf van de Veluwe
geweest j fchonn hy Roomschgezind was. Tegenwoor.
dig begint men eindelyk te denl^en om die ongelukkige
iiitfluitelingen wed^r hun geleden.ongelyk te vergoeden.
Te Utrecht, fe Dordrecht, te Gouda , te Schoonho-
ven, te. Alkmaar, én op andere plaatfen, heeft men
aan de afgbzonderde gezindheden het bekleeden van al-

le ampten toegedaan , die gecne betrekking hebben
tot de Regeering of tot de Kerk. De Stad^ Haarlem
heeft in de Vergadering van Holland voorgefleld om
aan de Godshuizen der Roomschgezinden dezelfde vry-
heid van belastingen toe te ftaan , die de andere Ge-
zindheden genieten. De verdraagzaamheid is reeds
zó hoog göftegen, dat men, in de verfcheiden ont-
werpen van verbetering in de Provincie van Utrecht
voorgedi-agen 5

geen' Christelyken Godsdienst hoege-
naamd heeft uitgefloten van heu gewigtig recht van tolf

de verkiezing der Regenten mede teftemmen;' en dar
voor hec vooi'gefteld Coilegie van Gecommitteerdeit
uit de Burgery, geene Christelyke gezindheid aan' de^

andere word voorgetrokken;

ÏV. Ongelukkige flaat der jfog^deit.

De ongelukkige Jooden zyn het alléén, aan x^élkétf
ae voordeelige gisting der gemoederen ter bevordering^
ier algemeene Vryheid geen nut heeft loegebragt. Het
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-was niet genoeg,:dat dit iiyver en arbeidzaam volk zyn*

werkzaamen.aart gebaeid zag aan de ketenen van een*

godsdienst vol ceremoniën , en voor geheel andere land-

£R luchtrtreeken dan de onze gefchikt; het was niet ge-

noeg , dat de Rustdag der Christenen het jnk van hun-

nen Sabhath . en veelvuldige Feestdagen verzwaarde ;

deeze ongejukkigen zyn nog boven dit alles uitgefloten

van het grootst gedeelte, der Gilden.. Intnslchen zou
inen> door deezeuitfluiting te vernietigen » hetarbeid^;-

•loon merklyk hebben kannen verminderen, en, dus

-door het bevorderen der manafadtuur^n , de fchatting

verhinderen , die het Land over het algemeen jaariyks

^an. vreemde nyverheid betaalt. Is 'er ook wel een an-

der middel om' die misdaaden voor te komen, waarf^e

die ongelukkigen, gelyk men alreeds wei heefc annge-

merkt ( *) , door armoede en hongersnood gedreven

worden?

V, Noodzaak/ykJieid van eene godsdïenftige vryheid in dm
ttgeJiwoordigen tyd en deszelfs behoorlyke hepaaling*

. Waarde Landgenooten , het is waar, dat gy duizen-

den van ongelukldgen in'uw Land hebt aangenomen.^

die de onverdraagzaamheid uit hun eigen vaderland ver-

dreven had, maar de tyden zyn veranderd; men ver-

volgt nu nier meer: wy hebben niet meer dergelyke

volksverhuizingen te wachten; de landen, waaruit zy

tor. ons zyn overgekomen, zyn thans meer verlicht,-

en meer verdra jgzaam geworden dan de onzen , zy ver*

guunen aan de Protesianten , hetgeen wy aan de afge-

zor»<'erde Gezindheden ontzeggen. Te Cleef en te.

Bei lyn hebben de Rooraschgezinden recht op alle amp-

ten even ge^vk men die thans te Weenen , te Trier,

te Keulen, en te BrusCel voor de Protestanten h^eft^

opengeileld» De Vereenigde Staaten van Noord -Ame*
rici hebbe-: alie uitzondering ^ ja zelfs den naam van
PeenlAende Kerk ,verbannen. L'e meesten van dezel-

ven i'teli^;! den 't-oegang tot alle , zo politieke als bur-

gerlyke-, ampten^^vry voor alle Christelyke Gezindhe-

den. Jü tyaen, toen de Üwqepery overal de overhand
bad,

<) FerharJeh over Ji€t voorkomen en flrafcn ^cr inh"
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had, was deNederlandfcheVerciraagzaamtieici voorze-

ker eene verbaazende en verhevene blyk van moc'dig,

heid; maar in den tegenwoordigen toeftand. van zaa-

ken is dezelve niet meer voldoende.

In een Land gelyk het onze moet geen ingezeten uit-

gefloten zyn van de hulpmiddelea der iiyverheid, wel-

ken hem een behoorlyk beftaan bezorgen., en in (laat

kunnen fteilen om zyn V^aderland van idienst te zyji.

Het geloof in één' God, die de oorfprong is vau

alle goed, en dien men moet beminnen en vreezen, om-
dat hy in een toekomend leven de deugd beloont, en

de ondeugd ftrafc; eene waare liefde , die ons in al-

le menfchen , en voornaamlyk in die van de heer-

fchende Kerk, vrienden en broeders doet vinden,
met welken men leeven , verkeeren , en zich veree-

iiigen kan door banden van vriendfchap , zaamenwoo-
ning, en bloedverwantfchap., en geenen afkeer te

hebben van het draagen en gebruiken der wapenen
ter verdeediging van het Vaderland', ziedaar de. ee-

nige geloofsartikelen, welke men behoeft af te vorde-
ren van iemand, die naar eenig ampt van vertrouwen
of aanzien wil ftaan. Als dan word degeen, die wei-
gert zich daaraan ie verbinden , hy zy dan van welke
Gezindheid hy mooge weezen , niet meer onderwor-
pen aan grievende uitfluitingen , omdat hy deeze of
geene leeritelUngen is toegedaan ; maar met recht af-

gewezen, omdat hy (tellingen aanhangt, die beleedi-
gende zyn voor de burgerlyke zaamenleeving.
Het behoorde ten minfte geöorlofd te zyn , in elk

Collegie van Staatsbelluur, of van het Gerecht, één
lid van eene der afgezonderde gezindheden toe te laa-

ten, ten minïle ingevalle d&' meeste ftemmen voor het-
zelve mogtenzyn (*J,

Zon

(^Degeeneii, die deeze aanraading afgekeurd h«bben ,

ftebben niet opgemerkt , dat , naardien de Gereformeer-
den overal de talrykÜen'^ zyn, de keuze altoos op lie.

den van hunne gezindheid zou vallen, en dat dus de an-
dersgezinden vanzelf zouden uitgefloten worden, zonder zulks
te zyn door wetten, welke de liefde tot het Vaderland in hun-
ne harten zouden uitblusfchen; —-. en dat, zo het, door
eenig buitengewoon toeval , al eens mogt gebeuren , dat een
der andersgezinden verkozen vvierd , men zou moeten onder-

Hel-

P 2
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Zon men niet moogen ftaande houden, dat deeic

fchikking het eenig middel is om de uitwerkfelen voor

te komen van de godsdienftelyke hervormingen, die de
Keizer ni de nabuurige Ne^ierlanden heeft aangevaiigett.

Eeii groot geia! vau ryke Roomschgezinden zyn Van
tyd tot ryd vanhier vertrokken , en vertrekken nog da-

güivks paar .Lanrienv daar zy tot alle ampten toegang,

hebben Men zegt^ dat- de Lutherfchen over het al-

gemeen llerk voor den Keizer zyn ingenomen, en dat

zy met verlangeo uitzien na r hetoogenblik, waariit.

zy zullen kunnen de^l hebben aan dt yryheden , weR
ke hy tracht te openen voor den koophandel en voot
ï^mpten van allerleij^n aart, die hy, zonder oadei^i

fcheid, aan de drie Godsdienden van zyne Lartden opéni

Itelü., Welk middel is geichikter om alie ongekgew-i

heden im den weg te ruimen, daö ó^t wy aan- de
afgezf^^nderde Gezindheden onder ons de yoorrechten

weder 9:eeven , die zy in andere Landen kunnen genie-

len?: V'^eie inboorlingen of buitenlanders, zouden d-anr

Hier ts meerder gretigheid terug keere- of herwaarts,

komen ; omd^ït zy , zo voor hunne bevordering atsr

voor de zekerheid vra hunne bezittingen j hier voor-

lechten zouden vinden j die zy vergeeiFs zouden zo^'*

ken onder Benhoordige Regeeringen, en in Landen dié

geduorig aan vyandiyke invallen en overheerfchingen

zyn bloot gefield.
.... iii>

flellen, dat hy» trit "hoofde van zyne verdrangzaarae en pa*

triotti'fche gevoelens, waeFclig. gekeurd wierdr om genot té

iiebben van die wetten , welke niet alleen dcgeenen , die , opeati

iyk de leur der Gereformeerden belyden 'tot het beklee.

den der ampten toelaatsn , maar ook allen de zodanige Bur-

gers, die, volgens hunne gevoelens, de Reforajatie gcaa-

,geu en waare vrienden yaii het Vaderland zyn.

2 E S-
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®
ZESTIENDE HOOFDSTUK.

Staatswyze Regeerifig»

,, I.Gevaar uit de rermeerdering derftemmen ovirwogen*

w,y hebben dus de noodzaafclyklTeid of de bill^'k-

heul aangcioond van geenerhande haatlyke uitzonderin-
gen te maaken onder de verfcheidene kl^jsfen van bur-
gers. Maar, zou niefi mislchien kunnen vriagen is

de vermenigvuldiging der (temmen., welke uit dit ftel-

fel zou voortvloeijen » beftaanbaar inet de tegenwoor-
dige conftitutie ? fs het zaamenftel van onze Stiacsre-
geering niet reeds ingewikkeld genoeg? Strekt het ver-

meerderen der ftemmen met om de verwarrmg der zaa<
ken, en de traagheid der deliberatiën nog meer te vet-»

grootenf' Worden niet de bewooners der kWine Ste-
den, en van het platte land genoegzaam vervangen
door de Afgezondenen der groote Steden, en in fom»
inige Provinciën door de Ridderl^rhap? ''ou het niet
te vreezen zyn , dat de Afgezondeuên der kleine Ste-

den en der Dorpen zich zou ^en laaten verleiden door
de gunsten van het Hof, en daardoor den voordeeligeii

inA^loed der groote Steden Icrachteloos maaken (*j?
Wy

(") Zie zekeren Brief, geplaatst in den Post vatt den Ne.
der Rkyn^ V. N. 256: waarin de Schryver van de Ferdee^
diging der Vereenigde Nederlanders {Defenfe des Èelges CoH'
fédérés) in dit ftuk word legengefproken. Hetfchyiit o is toe,
dar aan deezen , anders oordeelKundigen, Schryver eenigezaa-
ken alsftellingenoncfliptzyn, diemet veel meer recht te^enbe-
<leakingen behoorden gebaard te hebben Voornaanilyk ttelc

hy , in z^ne Frye gedachten van een^ Burger , dat het poli-

tiek lichaam van de Staat aan eene ongeneeslyke zieKte kwynt;
eené ftelling , die de ingezetenen maet aftrekken van de heil-

zaamè ontw'-rpen ter verbetering,- en dat de Staatsconilirutie

2ó ingewikkeld is, dat dezelve niet kan befehreven worden

^

offchoon inderdaad, in haar Waar licht befchouvvd zynde, ge-
zuiverd van eenige misbruiken, die door de tydsomdandig-
heden zyn ingeflopen, niets enkelvoudiger en regeluiaad*
ger zyn kan.

I's
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Wy zullen, in de ccrfle.plaats hierop antwoorden,
dat de vermeerdering der Reprefentanten in de Staats-

vergaderingen 5 wel verre van de omkooping te be-
gunitigen , dezelve nog moeijelyker maakt. Ten tyde
van de eerfte onderhandelingen over een Bcftand met
Spanjen ,

' trachtte een der Gevolmagtigden van den
Aartshertog, Pater Neijen , zich van dit laaghartig

middel te bedienen. „ Denkt gy, " zeide Olden-
barncveld tegen hem, de gelchenken, die hyaanden
Griffier van de Staaten had aangeboden , met veront-

. waerdiging terug geevende, ,, dat het hier gaat, ge-

iyk in de Landen, daar twee, of drie het beftuur over
alle zaaken hebben V Een klein getal kan ligt omge-

. kocht worden; maar , wat zou toch de oinkooping
, baaten by een . zo groot getal van Staatsraaden , die

.niet alleen kunnen afgedankt worden, maar ook nog
daarenboven niets van gcwigt moogen belluiten zon-
der de toeftcmming van een nog veel .grooter getal

.Committenten? "

Zou men niet nog hieroy moogen voegen , datveele
kleine Steden en Dorpen als Zaandam , Broek , en ande-
rcn,ja zelfs het platte land,inwooners kunnen opleveren,

die , uit hoofde van hun groot vermoogen en bepro.ef-

de trouw , even weinig voor omkooping vatbaar kun-
.
nen gehouden worden als de aanzienlykftcn der groo-
te Steden? Zou hun invloed in de Staats- vergaderin-

gen , 'integendeel het gevaar niet verminderen, dat

men thans fchynt te moeten vreezen van de toegee-

vendheidvan onze thans ftemmende Steden?
In welke Vergadering zoudeezebyvoegingvannieu-

• we rtemmen verwarring , of langwyligheid kunnen
veroorzaaken ? Zou dit zyn in die der byzondcre
Staaten, of in die der Staaten -Generaal?

ÏI. W'yze om de fiemmen^ ingevalle van vermeerdering^in

de byzendere Staaten te regelen.

Vooreerst zou deeze byvoeging van Hemmen geen
hinder toebrengen aan den gewoonen loop der deli-

bcratiën, dan alleen wanneer de zaaken op nieuw
voor de Committenten gebragt, ofmeteenpaarigheid
van Hemmen zouden moeten afgedaan worden. Dan

,

dewyl het hier enkel de zaak is Reprefentanten te

vcvgunuen aan de kleine plaatfcn , die. hier en daar
' op
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Op Jiet platte ' land verfpreid zyn , en die niet gelyk

de groote vSteden altoosdiiiirende Raadsvergaderingen
hebben kunnen, is het ligt te begrypen , dathetnoo-
dig zou zyn hierin het gebruik te volpjen , dat n©g
plaats heeft in Friesland, Groningen en Drenthe^
daar de Gedeputeerden van het platte land volmagt
hebben. Men weet immers, dat de Gf'dcputeerdeii

Van verfcheidene Steden , zelfs in Gelderland, de-

zelfde magt hebben. Wat aangaat de Afgézondénea
der kleine Steden, deezen zouden nog minder kun-
nen omgekocht Worden , ohidat tf afhangiyk zyn
van het Volki -Het zou des te gemaklyker vallen de
verwarring, welke de vermenigvuldiging der (tem*-

nien zou kunnen veroorzaaken , voor te komen , door
enkel het Recht van Bezending te geeven aan zekere

tlistrikten , minder of meerder uitgeflrekt, naarmaatc

van hunne volkrykheid ; en de Afgezondenen van dee^

ze distrikten, en die der kleine Steden zouden kun-
nen vereenigd worden tot Kamers, of Collegiën

»

ieder van welken niet meer dan éërie (lem zou heb-
ben* Door dit middel zou eene Deputatie Van het
platte ]Land in Overysfel eene derde ftem kunnen uit-^

maaken , welke , in geval van gelykheid van flemmeit

by de Ridderfchap en Steden, de meerderheid naat

de eene of andere zyde zou doen overhellen.

Intusfchcn zou het kunnen gebeuren , dat de Ede-
len , zo als , by voorbeeld , in Holland , zich ovef

deeze vermeerdering beklaagden. Zy zouden kunnen
inbrengen , dat hun invloed , die tegenwoordig is

als I tot 18, welligt verminderen zou als i tot ir

of :i5. Zou men, om hen in dit geval te gemoet te

komen-, niet kunnen vastftellen, dat by eene nomi*-

natie van' het platte land, een oud Land- Edelmart^
met een' anderen man benoemd '^yndc, by gélyke

bekwaamheden en verdienften , den voorradig zou.

hebben?

ïli. Voordeeten cier eeiipharigheid,

Irt het fystema diitftu plaats heeft, kan de éèhpjta-

righeid haare voordcelen hebben. In eene Regee-

ringsform , daar eene foort van Aristo-monarchie vee-

•le byzoiidere belïingeri doet ohtftrlart , tiie dikWyb
volftrekt ftrydig zyn met die van den Statit , kart de

P 4. ^<^'^^"
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cenpaarigheid veele onvoorzichtige en gevaarlyké

raadsbeÜuiten tegengaan en beletten.' In Holland*^by

voorbeeld, is deeze wet juist ten rechten tyd opge-

komen in het begin der laatstvoorledeu onlusten. In-

dien niet de Stad Amfterdam ., op het voetfpoor van
een' Overysfelschen Ridder , zich had aangekant tegen

den eisch van de Schotfche Brigade , en niet had aan

gedrongen op het verkenen van Convooi, zouden

^y ongevoeliglyk overgehaald zyn geworden om deel

te neemen in de belangen van Engeland , hetgeen

^vaarfchynlyk ons den oorlog met Frankryk op deii

hals gehaald zou hebben , zonder echter de vryheid

Van Noord-America te beletten.

[IV.S Nadeelen van dé eenparigheid^

Maar , van den anderen kant befchouwd , hoeveel

rampen kan niet dit liberum \efo veroorzaaken ? In

\srelk een' droevigen toeftand heeft dit het ongelukkig

Polen gebragt?. Moet men niet aan de tegenkanting

Van één enkel lid den kwaaden uitflag van den VekU
togt van het jaar 1636 toefchryven , die ons dat aan-

deel der Nederlanden deed verliezen, hetwelk ons

zoveel voorleden rampen, en tegenwoordige gevaaren

Z.0U hebben doen ontgaan? Moet men niet aan de-

zelfde oorzaak het verlies van Brezil toefchryven (*).

Alle zaamenfpanning met eene vreemde Moogend-
heid is eene opoffering van zyne eigene volftrekte on-

afhanglykheidi Hunne inwendige zwakheid doet de

icleine Staaten zich met eikanderen verbinden om niet

bloptgefteld te zyn aan geduurige invallen of belee-

digingen ; dus is dan de verpligting van met het voor^

naarast lid der maatfchappy ééne lyn te trekken , wan-
neer hetzelve eenig belang moet vorderen, of eeni-

gen aanval afweeren, een natunrlyk gevolg van zulk
i^ene verbindtenis. Is het niet ten hoögfte onbillyk

en ongerymd , dat men de meerderheid dwinge om
zich aan de minderheid te onderwerpen, ja zelfs aan

eene enkele ftem? Is niet eene republikeinfche af-

ianglykheid , in dit geval, aanneemlyker dan eene
een-i

(fy
Zie Ai van ier Capelkn, Qedenkfchr,IL aSl-^-Si^*

32^ é? 32Ö»
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eenhoofdige? ïntüsfchen is het Waar, dat eene juiste
meerderheid ontoelaatbaar en zelfs gevaarlyk

, 2ou kun-
nen zyn; [maar tusichen de meerderheid cu dé ëciipaa-
rigbeid zyn nog verfcheiden trappen. Ook wëèc men,
dat hoe gewigtigcr en hoe ernfriger deberaadflaagino-eii

55yn , ho^i meer het beflisfend beflyic de eenpaarigheid
inöet naby komen.

V. Bejluiten van Bolland om aan de éeripaarigheidte

gemoet te komen*

Om de ongelegenheden uit de eenpüarlgheid voortfpruï-
tende, zoveel mooglykjafte weeren,wisten deStaaten van
Holland , inhetjaar^iTBs-, geen beter middel uit te denken
(*)dan prpvifioneel eene meerderheid van twee derde dee-
len, en uiterlyk de beflisfing van den Stadhouder , geasfi-
fteerd door eenige Medebden. Zou men deeze inllel-

iing niet nog kunnen verbeteren, en bepaalen, ,,dat,**
gelyk Van Slingeland voordek , ,^ die meerderheid niec
alleen zou prasvaleeren in het getal, maar ook in het
gewigt der ftemmen., zoveel de natuur der zaak toe-
liet, met twee derden van de ftemmen, of met dercicu
van de negentien, onder welke dertien zouden moeten
weezen vier van de zes ftcramen van de groote Ste*
denV" Of anders dus, dat, naardien Amflerdam meer
dan de helft betaalt in het aandeel van Holland, de
meerderheid voldoende zou zyn wanneer deeze Stad
zich daarby voegde , en dat 'er tegen dezelve eene
meerderheid voor het minst van twee derden zou ver*
eischt worden. Een gelyk ontwerp zou door Zeeland
kunnen aangenomen worden, dewyl deeze Provincie
met betrekking tot de eenpaarigheid , in hetzelfde o-et

valis (f). Gelderland, Utrecht en Friesland hebben,
in meest allen van dtQzt gevallen, de meerderheid ver-
kozen, of, wanneer de zaak geene andere beflisfin*^

kpn lyden , die van den Stadhouder. Groninsen
alleen heeft hierin het recht van hoogfte .uitlpraak aan
de Staaten Generaal overgelaten.

ÏV.

C^ P^an Slingetand , /, 158, 193» S^6. Cr. P^acaaf^;

et) Tegenw» Jlaat^ XIF. 22/^

p 5
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V, Oude Regeeringsform van het Bondgemotfchap»

Met betrekking tot de Staaren- Generaal behoeft men
zich flechts het beftuiir, by het oprechten van de Re-
publiek higeftelds ce binnen te brengen om te bemer-

ken, dat men nooit van voorneemen is geweest de ope-

raticn van den Staat te doen afhangen van de grillig-

heid van het een of ander Lid, Het was zelfs nooic

in bedenken gekomen om het algemeen beduiir over te

laaten aan eene vergadering geiyk die van de Staacen-

Generaal, welker Gedeputeerden geene gemeenfchap-

lykc inllruftiün , en geene voldoende magt hebben. Het
oogmerk was decze zorg op te draagen aan eenig door-

luchiig Hoofd, geasfilleerd door een* Raad van Regee-
ring ot een' Raad van Staaten, of, in handen van zo-

danig een' Raad , waarvan de Stadhouders der Provin*

diën Leden moesten zyn. De Unfe van Utrecht was
Hechts een traftaat van Alliantie en geen plan van re-

geering. In het jaar 1579 wierd het opperbeltuur der

zaaken opgedragen aan den Aartshertog Matthias, en
aan den Prins van Oranje als zyn' Stedehouder. Inde
volgende jaaren wierden de Landraad , Prins Maurits,

en de Graaf van Leicester, de een' na den anderen,

benoemd tot deeze waerdigheid met zeer ruime inftruc-

titin. By het vertrek van den Graaf van Leicésrer

wierd het algemeen beftuur gefield in handen van den
Raad van Staat. Toen eindelvk de veelvuldigheid der

gewigtige zaaken het menigmaal byeenroepen der Staa-

ten-Generaal noodzaaklyk mankte, endeRaadvanStaa-

te niet met de vereischte viyheid kon handelen in de
tegenwoordigheid der Engelfchen , die men zitting in

denzelven vergund hsd, begonnen de Staaten -Gene-
raal, in het begin van het jaar 1593, eene doorgaande

zitting te houden, en het grootst gedeelte der zaaken

tot zich te trekken. Van toen af begon alles , dat te

vooren door den !<aad va o Staate met fpoed wierd
afgedaan, blootgefteld te worden aan langwyligheiden

aan veelerhande hinderpaalen » die noodzaaklyke gevol-

gen zyn van de bepaalde inltrndliën der Gedeputeerden

in de Staaten Generaal. Dus is niet het getal van meer

of minder dan zeven ftemmen , die 'er tegenwoordig

zyn , kunnen zyn of ooit geweest zyn , oorzaak van

die noodlottige hngwy'iigheid^ welke in het iJondge-

noot-
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noootfchap plaats heeft ; maar enkel de afhanglykhcid
der Gedeputeerden en de wet van eenpaarigheid. De
aHianglykheid, die den loop der raadpleegingen ver-
traagt, is by allen niet .eveneens; de Gedeputeerden
in de Siaaten- Generaal zyn min of meer verbonden,
naarmaatje van de Conftitutie der verfcheidene Provin.
ciën , door welke zy zyn afgezonden. Die van Fries-
land hebben meer uit^eltrekte volniagt dan die vanGel-
derjan'd , en deeze laatfien weder meer dan die van
Holland.

VIL Foortrejl)kheid van ome Staats - Cotifiitutie bo'
ven die van Engeland»

Deeze afhan^lykheid der Gedeputeerden maakt zó
zeer het onderfclieidend kenmerk van onze Conftitutie
uit, dat, zonder die, dezelve niet meer zou zyn het-

geen zy is. Zy zou anders veel gelvken naar het Par-
iemenr van Engeland, welks leden niet alleen volftrekw

relyk en by meerderheid van ftemmen befluiten, maar
die zelfs daarenboven'niet verpligtzynom hunne Com^
mittenien te raadpleegen, of rekenichap te geeven, en
dus een geheel ander fystema kunnen volgen dan dat
van degeenen, die hen hebben aangefteJd, gelyk men
gezien heeft, toen de party der Tor}»V, onder de re.
geering van Willem den Derden, de overhand kreeg,
en nog onlangs, toen de meeste Steden en Boroughs
aan derf Koning requesten overgaven, volftrekt ftrydig
met het fystema van haare afgezondenen in het Parle-»

ment. Öok verheft dit onderfcheid, behalven dat on-
ze^ Afgezondenen wezentlyk behooren tot de gewes-
ten , welken zy reprefenteeren , onze vryheid verre
boven die der Itngelfchen ; en wy zouden hen niets

behoeven te benyden , wanneer llechts de volksinvloed
op de benceming der Regenten onder ons overal her-
fteld wierd. Wanneer het aan de verfcheiden Colle-
giën 5 die Gedeputeerden in de Vergaderingen der Staa-
ten afzenden , behaagde eenpaariglyk aan dezelvenvol-
komene en onbepaalde magt te geeven , dan zouden die
Vergaderingen volftrekt fouverein weezen; maar zy
zouden dan ook gelyk in Engeland de Meesters zyn
van hunne Committenten , dat een der grootftc gebre-
ken is in de ün^elfche Conftitutie. Dus is het zeer te

ver*
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verwonderen , dat Van Slingeland een vdorflel gedaaii

heeft ter affchaffing van eene afhanglykheid ^ die het

onderfcheidend kenteken is van onze Conftitutie, eii

het zekerst bolwerk van onze Vryheid,

VUL In welk geval zou de meerderheid niet gevaar'
lyk z)nf

ilet is waar, dat het grootst gedeelte der Collégiëu,

door welken detze Gedeputeerden wordeü afgezonden^

cnafhanglyk zynde van het volk , ook van hetzelve iri

gevoelen kan verfchillen ,* maar dit is juist het gebrek,

dat wy wilden uit den weg geruimd hebben. Zonder
deeée verbetering zou het geneesmiddel van den Heer

van Slingeland erget^éyn dan de kwaal zelve, want
andei's zouden de byzondere belangeös een vee) ruimer

teugel krygen , zonder dat het noodig vertrouwen tus-

fcheii de Regeering en het volk , zo noodzaaklyk voor

den geregelden loop der politieke zaakeri, weder her-

ileld wierd. Het is wel waar, dat het tègengefteld

Systema aan langwyligheid onderhevig is, maardeezc
langwyligheid zou zeer gemaklyk kunnen wea;gf"nomen

worden door het invoeren van eene beboorh ke meer-

derheid ; en daarby toont onze geheele Vaderlandfche

Gefchiedenis duidelyk genoeg, dot men^ zo «nkwyls

de Conftitutie door geene beietfelen van buiten gehin-

derd is geworden, altoos wanneer het nood g was zo-

danige fpoedige en krachtdaadige befluitenheefi weeterï

te neemen, als de omfcandigheden Teieischten,

IXé Voorheelden van Ftsede met overflenmwg
gejioten.

De eenftemmigheid fchynt met betrekking tot de

Vergadering der Staaten - Generaal niet Zo (lerk be-

paald te zyn als by de byzondere Staaten ^ dan ailceri

in de gewigti ge punten van vreede van wapenililltand,

van krygsverbindtenisfen, van oorkig, en vanbe'astin-

gen, iViet betrekking tot de drie eerfte punten heeft

deeze wet de Bondgcnooten zeiden veele moeire ver-

oorzaakt. Dewyl men dezelve by de Üni'.* van CT-

trechti enkel fcheen ingefleld te hebben öm een' afval

voor re komen . gelyk aan die, welke de Pacificatie vart

Gend had doen vervallen , kon dèeze wet , by het ver-

aiideren van zaaken eu omftandigheden , aiiet altoos
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dezelfde verbindende kracht blyven behouden. Vol-
gens deeze redenen . door den toenmaaligen Pranfchen
Afgezant Jeannin ingebragt , zou het weinig gefcheeld
hebben, of het Twaalfjaarig Beiland zou /jonder de
toeftemming van Zeeland gefloten zyn geworden Meri
wachtte ook. niecna de toefcemining van deeze Provin-
cie, noch na die van Utrecht, om den VreedevanMun-
jfter te ondertekenen. Dns wierd ook tegen de altoos
onverzetlyke Item van Zeeland, en tegen die van Gel-
derland, de Vreede met Portugal, 'in het jaar 'lóÖi-,
gefloten. Het zou ongerymd zyn , dat Provinciën , djfl(

zeer weinig gevoel hebben van den drukkenden last
des oorlogs , andere , die al het gewigt van denzelven
moeten draagen, zouden kunnen beletten dat zy 7Ach
daarvan zoeken te ontheffen. In dergelyke gevaiie^
jnoet de overflicmming altoos nuttig zyn. ' -^ .:;

.
X* Zaaken van Oorloge

Maar het is anders gelegen 'm het geval der zaaketr,
betreffende deu oorlog en de belastingen. Het is niet
ininder onrechtvaardig dan gevaarlyk, een' der bond^
genooten in te wikkelen in een' oorlog, waartoe hynret
genesen is. Echter moet men de gevallen wel onciêr-
icheiden. In een- verweerenden oorlug heeft eenj ieder
onbetwis'.baar het recht om geweld met geweld tekeer
te gaan , zonder alvorens de toeftemming der andere
Bondgenooten af te wachten. Wanneer zy allen wor-
den aanbevallen lyd de zaak geene bedenking, tenzy
v^ranneer de aanval gefchied op gemcenfchaplyke bezit-
tingen ,

gelyk zyn de Volkplantingen, waarby de eene
meer of minder belang kunnen hebben dan de andere,
in zodanig geval zouden de geenen , di'cachterbleeveni
billyk hun recht op de gemelde bezittingen verliezen(*)
Wanneer fleckts één der Bondgenooten alleen word
aangevallen, zyn zy allen, volgens het I Artikel der
Unie, yerpligt onderlingen: byftand te verleenen, de-
vryl dit" niet alleen de voornaamlte rede, maar ook
het altoosduurend voorwerp van hun bondgenoot^
fchap is.

De ilaat der z;iak verandert eenigzms in het geval van
eea'

O Ferklaafé der Unie ^ lU, 2^5, U, 188. ipo.
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eeri' aanvallend'en oorlog ; maar gelukklglyk is het met de

Conftitutie van onze Republiek zodanig gelegen, dat

men zich niet wel een geval "zou kunnen voordellen ,

waarin het enkel belang en de zucht om grooter te wor-
den dezelve tot het onderneemen van ruikeen' oorlog

zouden kunnen aanCpooren; en voorzeker zulk een ge-'

val vordert eene zó treffende klaarblyklykheid, dat het

behoorlyk is , dat. tot dit onderwerp eene algemeenetöe-

ftemming geëischtworde; in dit geval moet de weige-

ring van ééne Provincie, ja zelfs van ééne enkele Stad

van groot nut zya. f-:-
-

" " 'Xr. Belastingen. .

. Nu blyft het artikel der belastingen nog over. Het
isbillyk, ja het is zelfs een onaffcheldbaar vereischte

van de politieke vryheid , dat rhen niet' 'genoodzaakt

kan worden tot het opbrengen van belastingen, waar-

in men niet bewilligd heefc; deeze vryheid is eene der

wezentlykfte grondvesten, van onze Conftitutie ; zy
was de eerde dryfveer van dtw opftand tegen Spanjen,

en derhalven moet zy eene der onwrikbaare hoofdwetten

van ons BondgenootVchap zyn.
' Het' is onbetwistbaar waar, dat zo men, ingevolge

Art. V en VI van de (Jnie van Utrecht ,algemeene be-

lastingen over alle de Provinciën had vastgelleld , zulks

ten hoogde billyk ea verdandig zou -geweest zyn ;

4leeze inlichting zou gewisfelyk d^n last veel gelyker

gemaakt hebben : maar de onmooglykheid om dezelve

verder uit te (trekken dan tot de uitgaande en inkomen-

de rechten heefc het heffen der belastingen by Qu^ota^s

ofaandeelen, noodzaaklyk gemaakt, waaruit oucallyke

en oneindige oneenigheden ontllaan zyn. Hoe zalmen
deeze contingenten best verdeelen ? Zal men de uitge-

flrekcheid der landen ten grondOagneémen? Maarmen
vind landflreeken » die veel kunnen opbrengen , en we-
-derom andere , die maar weinig, ja zelfs foiumige , die

geheel niets kunnen opbrengen, zodat de nyverheid^

-de visfchery en de gelegenheid cot den zeehandel voor-

deeliger fchynen dan wyduitgeftrekte en zelfs vrucht-,

baare landdreeken. Is het dan wel te verwonderen, dat

dit verlchil zo droevige oneenigheden verwekt heeft V

Is het wel te verwonderen , dat onze doorzichtiglte

Staatkundigen hun verftand als uitgeput hebben omde-
zel-
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zelve uit den weg te ruimen ? Om een voldoend mid-

del tegen deeze ongelegenheden uitte vinden zynvoor-

jiaamlyk de buitengewoone Vergaderingen van de janreri

1051 en 1717 belegd geworden. In de eerde wierd

voorgelleld, dat, zo 'er niet meer dan twee derden der

Bondgenootcn konden overgehaald worden tot liet toe-

Hemmen in nieuwe lublidiën , de zaak aan een Collegia

van fcheidsmannen zou gefield worden , dat me: zeer

veel beleid ontworpen was (*^ Maar de Provincie Hol-'

laod, onvoorzichtiglyk zich tegen het artikel der llib-

lidiënaankantende,WJS oorzaak dat het geheel ontwerp
ongelukkiglyk van de hand wierd gewezen (t)« «i» Oeeze
Provincie voorzag toen niet ,

" zegt Van SlingeUmd

by deeze gelegenheid , „ tot haar groot ongeluk, dat

de Staat in minder als zestig jaren zoude moeten voeren

drie zwaare oorlogen tcgens Engeland, en drie tegens

Vrankryk, dat de last van die oorlogen zoude gedragen

worden met zeer ongelyke fchouders , en dat het dt;

Provincie van Holland zoude wezen, welkezoude heb-

ben, de meeste reden van klagte over die ongelykheid,

en over de onbepaalde vryheid der confenten". Het is

waar, dat dezelve, in het jaar ^662, dit ontwerp wel
wilde aanneemen, maar to^^n waren de andei'e Provin-

ciën niec meer daartoe genegen. Dit z^^lfde ontwerp,

opeene nog veel aanneemlykerwyze voorgelleld, wierd,

in het jaar 1717, door den Raad van Staate aan de

buitengewoone Vergadering voorgeileld , doch met geen'

beter' uitflag. Eene Commisfie , in het jaar i-?22 , door
H. H. Mog. aangefleld om daaraan te arbeiden , onder-

ging hetzelfde lot , niettegenftaande dezelve de besce

middelen aan de hand gaf, om de voorgeftelde einden

te bereiken, welke misfchien met mooglykheid uit te

denken waren (§).

XII. Middelen van Confirainte in het Bondgenootfchap

êverwoogen.

Hetgeen dit (luk bovenal zeer bezwaarlyk maakt is

het

(*) Zie de Ferklaar, der Unie ,II,i63t I/1, 184 , l8p. Pan
SlingeL /, 224.

(t) Zie de fVit ^Confideratien van Staat ^
pag. 671»

'

(§) Zis. B:jnk?rshQek Quasit, Jur.ftibli Il.Cap.XXir^
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het gebrek aan een krachtdaad^g middel om de ProViift,

ciën tot hét opbrengen van hunne Quota's te noodzai*^

ken. Het XXlIl Artikel der Urne, vergunt by nalaat

tigheid in dit geval het in feeflag" néeöiea der goede-

len, en zelfs der inwoonders van zodanige landen»

Men 'moet echter hier de gevallen wel onderfcKèidèn.

pe gewoone petitiën van dën Raad van Staate kunnen
niet afgewezen worden, dau onder aantooning, doof

het openleggen van den ftaat der finaticiën, ^ari de pn-
iiiooi<lykheid om daaraan te voldoéri, dn in'zoditiig gê*

val bewyzeft de voorbeelden van vóórgaande tyden , dscé

men de verdeeUhgen kan teratiderén. Wat aangaat dd
buitengewoóne pétitiön, deeze ftrekken altoos ter vol-

doening van by^ohdere onderwerpen , en wanneer méfl

de gep?isthéid of de noodzaaklykh'eid van zodanige oh

-

derwerpien erkend heeft, volgt het vanzelf, dat cHehüt

^inde wil f üok de middelen wil,
^

Zo nu eens, het zy in het opbrengen der gewoöh'^'

belastingen 3 "of van ftibfidien, waarvan men de nood*
zaaklykheid niet k^h oritkémen, eenigé Provincie acïi«^

terïyk, of volftrekt weigerende bleef ^ zou men het ddif

we] èwa Jyk kunnen neemen, dat de middelen by hei

fundamenteel Verbond bepaald in het werk gefteld

wierden? Het is ?de Hollanders in im jaar 158Ö
gebeurd volgens deeze wet tot Betaaliiig genoódJ
znakt te worden'. Hetzelfde lot is andere Provinciëiï

tot den jaare 1639 toe , dikwyls te béuft gévaÜcn, Zé^

dert dav^it middel m onbruik is géi'nakt, hebben de by-

zondere Provinciën de onafhanglykheicf in dff opr^icW

tot een''' buiteufpoorigen top gedreven C^); Tk zachi^é

middelen ht^bbert iViet altoos het ge^enscht gevolg ge',

had, 'en de dwangmiddelen kunifen een grobté vèi^t-"

tedrheid voortbrengen." Maar, dcwyi lifet niet fii atrlWl

neemen van een zo gewigtig ftuk , dat noqdzaaklyk

ipoet ftrekken om allen de banden van het lichaain yaU

den Staat los te maaken, en een gebouw om verre.'te

werpen', aan welks duurzaamheid alfen de Bondgenoo-

tcn evenveel gelegen ligt , en tot welks inftandhouding

r (*) Zié Van SUngeland , /, 192 ., 193. Reiii, Frjaatti

II, 119, 12(5, ///, 62, By77kersf2oek\ Qucest, Jnr.Pu'blJlf
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gy allen zich verbonden hebben , lyd het geene tégen-

fpraak of het nriddel , door de Unie vastgefleld , is , na
ialle andere middplen vergeefs beproefd te hebben, Vol»

ftrekt noodzaaklek en wettig: Anders zou ons Staats*

geftel een lichaam zonder ziel ^ en een weltoégerusc
ichip zoi-ider roer zyn»
De eendragt is ons Palladium; derzelver handhaa*

ving alleen kan onze inwendige rust, en onze liitvyen-

tvendige veiligheid verzekeren. Deezeeenigheid hangt
afvan.de gefteltheid , en van het werkvermogen van het al-

gemeen beftuur, ingericht om zeven Soiivereine Staaten

tot één lichaam te verhindert, en de Vdreenigde krach,

ten van die allen gelykerhand te doen werken , om daar-

door de algemeene veiligheid te bevorderen. Dus is

dan hét middel om decze eenigheid zodanig te verfter-

ken 3 dat zy ,de behoorlyke werking kan doen, op dea
aart van het Bondgenooifchap zelven gegrond.

XlIL Middelen van decijie door overjlemming isvermgen»

Dewyl men in alle twisten, zo gevaarlyk voor deö
Staat, tot een beflüit moet komen, blyft 'er geene an*
dére keuze over als de pverileraming, of eene beflis*

fing van zegmannen. Wat de meerderheid betreft^

hoe zal die onder zo ongelyk verdeelde Staaten inge-
richt worden? Zou het niet kunnen gebeuren, dat de
Provinciën van Utrecht , Friesland, Overysfel en Gro-
ningen eene meerderheid uitmaakten tegen de drie ande-
re V Zoli niet alsdan de party, welke inderdaad de
zwakfte is , de wet ftellen aan de fterkfte ? Zou men

,

om zich uit eene zo groote verwarring te redden , niec
kunnen vastdellen, dat, wanneer vyf of zes Provinci-
ën tegen Holland flemmën, deeze laatfte verpligt zal
izyn toe te geven, ten min (Ie zo een derde gedeelte van
brare byzondere Staats -vergadering tot de rneerder-
heid der Provinciën overhelt? En zou liien van den
andeten kant , dewyl Holland den zo magtig gedeelte
van het Bondgenootfchap uitmaakt, niet kunnen vast-

ftelletl , dat de meerderheid de overhand zoU hebben ,
wannéér deeze Provincie drie andere op haare zydc
bad? Het komt ons voor, dat alle de Provinciën dit,
of een dergelyk ontwerp behoorden ;ian te ncemen

,

dewyl h4iare eigen belangen zulks vorderen Als dan
^^n flollaud alleen door zyne weigering aan de andere

'
. Q Wier
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niet meer de wet kunnen voorfchryven , en Amflerdam
alleen zou dan niet ineer geheel Holland, en door dien

weg de gaiitfche Republiek kunnen dwingen ofophou-
den^ Dan zou men niet meer in het geval komen van

het ontzag , dat men aan de aloude fundamenteele in-

liellingen verfchuldigd is , te onteeren door geduurige

overtreedingen. Dan zou men zich niet meer van kosc-

baare en haatverwekkende middelen behoeven te bedie-

nen om de onwillige leden tot rede te brengen. Van
den anderen kant zou Holland gemaklyker ilaat kunnen

maaken op de andere Bondgenooten v en niet geduu-

rig verpligt zyn zich uit te putten om hunuenalaatig-

heid. Deeze Provincie heeft des te meer belang in het

aanneemen van dit ontwerp , omdat de, belastingen

doorgaans oorzaak zyn van de oneenigheden in den

Staat, en zy daaromtrent nooit achcerlyk blyft. Hier-

door zou zy den invloed, dien zy zich door haare wei-

gering weet te bezorgen , blyven behouden , zonder

dat die der andere Provinciën benadeeld wierd.

XIV, Gevaar in eene uitfpraak van Zegsmannen,

Men zou , zo dit voorftel aangenomen wierd , min-

der in de noodzaaklykheid zyn om tot de uitlpraakvan

zegsroannen toevlucht te ncemen. Want , laaten wy
onszelven toch niet bedriegen , daar wy thans maar
één' Stadhouder voor alle de Provinciën hebben, die

de noodige vereischten bezit om fcheidsman te kunnen
zyn » die zoveel middelen aan de hand heeft om zich

in dit geval op dé wetten der Conftitutie te beroepen,

en daarby zoveel aanzien en vermogen heeft door de

verfcheiden ampten, die hy bekleed , zou hetgenoeg-

za.'jm onmooglyk zyn hem van zulk eene bemiddeling uit

te fluiten. Zou het dan niet kunnen gebeuren, dat dee-

ze beflisfing zich voor de minderheid verklaarde? Zoa
het aiet kunnen gebeuren, dat men, om alle handelin-

gen aan zulk eene beflisfing te onderwerpen, geduu-

rig werkte om verdeeldheid tusfchen de Staatsieden van
eene zelfde Provincie te verwekken ? Toen de oude
Graaven, zegt Grotius , dit recht van weigering lieten

in üand blyven , zochten zy daardoor enkel eene ge-

^dourige oneenigheid aan te kweeken, die h<in, als op-

^perfle fcheidsmannen, volftrekt meesters maakte van

alle deliberatiëK, Maar deeze ichikking, veegt ei
'-'"'

grooe
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groote Man daarby , is zeer gevaarlyk in eene Republi-

keinfcbe Regeer'ng (*).

DeRaad-Penfionaris van Slingeland (f) was van oor-

deel; dat Willem de Eerfte dk liberum veto erikel hd.d

laaten in ftand blyven , om de Republiek geheel naar

zyn' zin te kunnen regeeren , en het Stadhonderrchap

noodzaaklyk te maaken voor de Confticutie. Ook merkt

hy aan, dat Willern de Derde liever wilde regeeren door

den invloed, dien hy zich had weeten te verkrygen,

zelfs ten koste van de wetten des Lands, dan zich vaa
dien invloed bedienen ter uitrooijïng van de misbrui-

ken, die na zyne dood moesten uitbreeken , en het

Stadhouderfchap trüyk maaken in zyn geflacht. Onze
voorouders hebben zich, omdat zy niet overflemd wil-

den zyn , onderworpen aan de uitfpraak der Stadhou-
ders, ot van fcheidsmannen , door het IX Art, van de
Unie, en door afzonderlyke Ordonnantiêu voor Hol»
land, van de jaaren 1581 en 1586; maar zou de over-

ftemming niet veel verkiesbaarder geweest zyn ? Mea
zou zelfs moogen gisfen, dat men niets meer dan eene
vcrftandige overftemming noodig had om voor altoos

de eenpaarigheid van ftemmen msgtig te worden. Zo-
haast de kwaalykgezinden zouden zien , dat zy door
hunne tegenkanting niets konden winnen, zouden zy
zich ligter laaten overhaalen.

XV. Gdykheid van belangen in de verfiieidens

Provinciën»

En inderdaad, welke rede zouden deProvinciën heb-
ben om met eikandere te twisten? Hebben zy niet al*

Ie dezelfde belangen? Her onderfcheid, dat men ge-

maakt wil hebben tusfchen Zee« en Land -Provinciën,
is ongegrond- Zyn zy niet alle gelegen aan de Zee zel-

ve of aan een* Zeeboezcm? Hebben niet de meest land-
waart in gelegen gedeelten, doormiddel van vaarten
en graften het voorrecht, van voordeel te kunnen trekken
tiit de fcheepvaart?Keert niet de overvloed der best tot dtn
koophandel gelegene Steden terug tot de andere, door

in
* '~

.

(*) Annal. Lib. IK
(f) Zie Chesterfields Letters. IV ^ en Fan SHngeiStaatk,

Schr, /, 204, 207, 22fl, 249» 259.

Q 2
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in dezelve , door middel van de ontlasting , welke z^
haar bezorgen , den lust tot nyverheid en tot den
landbouw op te wakkeren? Word niet dewacrdyde?
landeryën in Gelderland en Overysfel vergroot , door
de verbetering derzclve , welke de groote koophandel
van Holland iioodzaaklyk maakt? 'Hebban Holland
en Zeeliand ^een belang by het behoud Van die Pro-
vinciën, \veike haar, in tyden van gebrek tot voor-

jaadfchuuren (trekken? Kortom, hebben zy niet aller

een gelyk belang om èlkandere onderling by te flaaiï"

in het handhaaven en bevorderen van de fcheepvaart^

visfchery , koophandel , manufactuuren , en overzee^

fche bezittingen ? Legt haar niet alle evenveel gele-

gen aan het onderhouden van eene genocgzaamezee-
ïnagt ter befeherming van haare zeevaart en volkplan^

tingen, en van een militair wezen tot verdeediging
van het Land?

XVL W(iare Qorzakin der verdeeldheden in den Staat*

Wanneer men met oplettendheid onderzoek wil docrï

naar de oorzaaken , die het verfchil van gevoelens
tusfchende verfcheidene Provinciën, en zelfs tusfchen
de Leden van eene zelfde Provincie verwekken , zal

men bevinden , dat die uit niets anders ontftaan daJi

uit byzondere belangen , voortgefproten uit Monar-
ehaale of Aristocraatifche ongeregeldheden en mis-
misbruiken; maar, dat men, volgens ons, of eenig
ander dergelyk ontwerp ,. deeze misbruiken wcgnee-
me ; en van dat oogenblik af aan zullen wy genoeg-
zaam altoos op de eenflenlmigheid kunnen {laar maa-
ken ; dan zai gecne kleine Stad gelyk de Briel , de
lloutheid hebben van eene onderhandeling van gewigt
tegen te houden, omdat deeze of geene bloedverwant

van een* Burgemeester niet tot Lieutenant-Collonel
bevorderd word (*)r

Is

(f) *Wy kunnen niet nalaaten dït geval," om deszelfsbyroir-

;dcrheid, hier aan te hnalen. „ Toen ik, '* zegt de Graaf van

Chesterfield in zyne Brieven, (T. IV.) ,, arbeidde ora deRe-
publiek over te haaien tot het Traftaatvan Weenen van 173?,
K>-Qïi^ii-aile de Steden van Holland zich hiertoe genegen, de

kleine Siad Brieie alleea Mitg«zoDderd. Deszelf* Gedeputeef-
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Is 'er wel een ander middel om te beletten , dat

het byzonder belang de overlip.nd kryge over het ai-

gemecH belang , •'<lan de Iveprefentanten van liet

Volk afhanglyk te maak^n, ten minile wat aangaat

(de prefentatie of benoeming? Kunnen Regenten, dip

door het Volk zelf benoemd zyn , by het Volk wej
gehaat, of verdacht weezen? Zohaast deeze beaoe«-

jiiing lland grypt zullen de Staatsvergaderingen nie^t

meer blootgelicld zyn , aan het neemen. van reiolutien,

rechtsllrccks llrydig met! de begeerte der Natie; want
in de Democrr.tifche Conllitutie , wel^c wyhiervoof-
flellen, zal het immers de zuiverfte ftem des Volks
^yn , welke Yoornaamiyk; in de publieke d^liberatien

gdioord zal worden.

XVIL Hét volk 77U 'fft^-cr verUchi'dairoudi'ydSi

ïvicn zegge niet, dat mcii,.^<^or de ftem des volks

ie hooren in het vastftellcn van eene R^eprefentatie',

welke wezentlyk van het volk afhangt , gevaar löojit

van zich bloot te ftellen aan allen de noodlottige ge-

volgen yan eene volftrekte Vofer,egeering' onderhevig
iian eene groote ongelegenheid, te weeten, datde
nationaal e opvoeding zich over het algemeen Vv^^inig

verder iiitilrekte dan tot loopcn , worftelen ^ en- der-

gelyke lichaamsoefeningen. Het grootst gedeelte der-

geenen, die in de publieke "vergiiderin^en zitting en
item hndden-, bellond uit onbefchaafdê. , ónkiindige,
en ongeleerde lieden; maar, na de g^eiukki^e. uitvin-

ding van onzen beroemden Laurens Koster ,, zyn de
nuttige kundigheden aigemecncr en gemaklykertèvér-
lnygen geworden. De vryheid:van dcdiiujipexs vêr-

fpreid tot ^jnder de geringfte klasfe, der menichen een
Jicht , dat men eertyds zelfs te AtHenen en te Rome
vergeefs zou gezocht hebben. Wanneer men bydeje-

ze vooideej,e|i; nog dit voegt, d*m dQ b£ltnuriiig der

den verklaarden opentlyk , dat zy. niin'mer Ininne toenci-n-ming

zouden geevcn, zo niet zeker Maicor^ die een ihbocrÜngvaa
bunne Stad, en ee^i hraaf burgerman, was., tat den rangvan
Lieiitenr.nt - Collouel verheven wierd. Na verloop van drie

dagen wierd het ampt aan dien man gegeven, en de opvol-
ging jdtr Oüstenrykfche Erfianden wierd v^rzekeiru»**'

>

O -
X. «3
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alo"emeene zaaken nimmer aan het volk word overge-

laten , maar altoos toevertrouwd aan een' Raad van

He verftandigfte en doorzichtigfte lieden uit het mid-

den van hetzelve, dan is het ligt te begrypen , dat de
Volksregeering van onze tyden aan geenen der onge-

legenheden van de oude onderhevig is.

Ivan men, na deeze onwederfpreekbaare aanmer- .

kingen wel overwogen te hebben , wel ontkennen

,

dat eene wezentlyke Volksvertegenwoordiging het

eenig middel is om de flem des Volks , en by gevolg,

de algemeene begeerte te doen hooren , zo in de zaa-

ken, die by meerderheid kunnen doorgaan, als in

die , welke de eenpaarigheid vereischen ? Is 'er wei

een ander middel om de Staatsdeliberatiën tot alge-

meene Volksdeliberatien te maaken?:Dus is het al-

lernoodzaaklykst , dat de Reprefentanten der Natie

himne aanftcUing en aanblyving verkrygen , ^niet van
den Stadhouder, of van deeze of geene Vergaderin-

gen, maar van het Volk alleen.

XVIU. Is de Repuhlike'infche Regeerifigs-form in al»

j . len de deelen van het Eondgenooifchap noodig,

Zy , die over den aart der Bondgenootfchappen

gefchreven hebben , erkennen , wel^ is waar , dat

dezelven gelyklyk beflaan konden uit min of meer
Republikeinfche Leden, en zelfs uit Eenhoofdige Re-

feeringen en Gemcenebesten , zonder onderfclieid.

laar hebben zy niet tevens toegeftemd , dat de Bond-
genootfchappen tusfchen Republieken beter gegrond

zyn, en dat derzelver gegrondheid zelfs toeneemt, naar-

maate dat de Republikeinfche Regeeringsform der ver-

fcheideii leden meer onderlinge overeenkomst heeft?En

zo deeze overeenkomstalleenin Raat is de byzondere bc-

langen,die in het politiek lichaam geduurige onrust zou-

den verwekken , weg te neemen , moet men dan niet be-

kennen,dat dezelve noodzaaklyk is?Kan men deeze ftel-

, ling ontkennen , na wel doorgezien te hebben aan welke

gevaaren het al te groot gezag van één' enkelen perfoon

in eenige van onze Provinciën het geheel Bondge-
• nootfchap heeft blootgefteld ? Heeft men niet wel te

recht aangemerkt, dat de geheele Conftitutie zou om-
gekeerd zyn geworden , wanneer Willem de Derde

Souverein van Gelderland gewordea was? Zaam ver-

bon-
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bonden Gemeenebesten , die fweinig of geene belan-

gen met hunne nabuuren. gemeen hebben , zoals Zwit-
lerland, kunnen zieh handhaaven met wezentlyk ver-

fchülende gi-ondileliingen in de verfcheiden gedeel-

ten, die dezelven uitmaaken ; wanneer echter deeze
verfchillen langzaamerhand minder wierden , zou der-

zelver magt en [eenigheid veel grooter worden , en*

zy minder blootgeftcld zyn aan binnenlandfche on-

eenigheden. De overeenkomst der Conftitutiën is

derhalven een middel om den band der vereeniging

nog fterker temaaken, en, behoort die niet fterker

-

en naauwer te zyn , naarmaate dat het algemeen Li-

chaam meer te vreezen heeft ?

XIX. Is de. Néderlancifche Republiek vooreenegrooter

üitgeftrektheid vatbaar?

De Unie van Utrecht zegt, dat men, met toeflem-

ming van allen de Leden een' nieuwen Bondgenoot
mag aanneemen. Deeze bepaaling ftrekte om het

groot Bondgenootfchap van Gend, weder te verle-

vendigen , of ten minste om de nabuuren mede in de

Republiek te trekken , die door hunne gunftige gele-,

genheid hadden kunnen medewerken tot de algemeene
welvaart en veiligheid. In de eerste tyden had de

Republiek geen wyduitgeltrekt grondgebied noodig ,

dêwyl zy in de jaloefie der nabuurige Mogendheden
een genoegzaam fterk bondgenootfchap vond. Maar
zyn de tyden in dit opzicht niet veranderd ? Voor
eene enkelvoudige Republiek zou het voorzeker on-
voorzichtig zyn zich te willen uitbreiden. In Staa-

ten , die aan ééne enkele Gebiedende Magt onder-

worpen zyn, moet de werkende kracht van het mid-
denpunt naar 'de uiteinden langzaamerhand zwakker
worden; maar, wanneer een algemeene Staat zaam-
gefteld is uit verfcheiden byzondere vStaaten , waarvan
een ieder een middenpunt van Wetgeeving heeft,

waarom zou mt?n dan deszelfs omtrek niet moogcn
uitbreiden ? Toen de Algemeene vStaaten het recht van
flemmen aan die van Drenthe en aan die van Staats-

Braband geweigerd hebbn', hebben zy voor rede in-

gebragt, dat het getal der ftemmen de verwarring in

de deliberatiën zou vergrooten. Dezelfde rede fchynt

de oorzaak geweest te zyn, dat men verfcheiden

Q 4 maa-
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maaien de gelegenheid verwaarloosd heeft om eenige
afgefcheiden gedeelten van het groot Bondgenoot-
fchap van Gend, en zelfs van dat van Utrecht weder
in het algemeen Lichaam aan te neemen ; maar , zo ^

onze Bondgcnootfche en Republtkeinfehe Conftitutie

gezuiverd was geweest van de misbruiken, welken
wy aangetoond hebben, zou deeze weigering dan
niet ongegrond zyn geweest? Zouden wy daardoor
Tiiet bevryd zyn gebleven van die langduurige en be-

derflyke oorlopn , waarin hetongerymd Systema der'

Barrière ons neeft ingewikkeld , en van allen d,e on-

befiisbaare twisten ^ w^elken ieder S.ouverein , die be-

zitter is van zeker gedeelte der Nederlanden , tegen,

ons zal opwerpen , totdat eene van de twistende paf«

fyen eene prooi van de andere ^al geworden zyn ?

ZE-
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ZESTIENDE HOOFDSTUK,
Waare Grondwetten van ds Nederlandfche Conjiitutie,

h Handhofaving en verbetering der Nederlandfghe Confli^

tntie door ons ontwerp.»

D'us hebben wy het geheel zaamenflel van onze ach-

leiiövvaerdige Siaarsconftifutie ontwikkeld. Dus kunnen
wy , zonder aan hetzelve in eenig opzicht te kort te doen

,

maar door integendeel op te klimmen tot de grondftel-

ling-n, die deszelfs byzondere kenmerken zyn, daarin

nog allen de voordeelen vinden , welken hetzelve ooit

heeft opgeleverd, zo tot de eerile oprechtingalstotden
verderen bloei van de RepubUek. Dus is ons oog-
jncrk geenzins de Regeeringsform te veranderen. De
Staaten Generaal , de Staaten der byzondere Provin-
ciën, de Stadsraaden, de Gedeputeerden van het plat-

te land, daar die plants hebben, allen behouden zy
hunne rechten: zelfs worden die van verfcheiden Ver-

gaderingen vergroot, door het wegnecmen der hinder-

paalen, die de vryheid van, hunne dciiberaiiën ftrem-

<^en , en door haar , door niiddel van den invloed des

volks , eene kracht en werkzaamheid by te zetten , die

haar voor sltoos beveiligt tegen de geweldenaaryën vail

hec gemeen. Tot heden toe heeft 'er altoos eene wc-
Uerzydiche tegenkaniing tusfchen de Aristocratifche éa
JStadhouderlyke partyen plaats gehad: de overmagt 15

nu eens by de eene, en dan wederom by de andere par-

ty berustende geweest; dus ontbreekt 'er nog eene der-»

de magt. die het evenwigt tusfcben deeze twee gelyk-

Itrydende magten kan vastüelicn, en deeze magt is het
VOLK. Regeerders van het Land, zolang uw gezag

niet op deeze n gevvigtigen grondfteen zal gevescigcl

zyn, zal het altoos wankclbaar ew kragceloos.blyven,

;Stadhouders, zo [ooit de Landregeerders dit (icllcl om-
helzen, ronder dat gy daarin deel i^eemt, weest dan

op uwe hoede > vleit u dan niet meer met de hoop yan

het volk naar uwen zin te zullen kunnen beroeren :
maar

voegt u iiifyds naar deeze fchikking, dan zal uw gezag
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llandvastig en duurzaam zyn , en de voorrechten , die

men u alsdan niet meer zal betwisten , aulien Itreelen-

de en jaaiineemlyk genoeg zyn- voor een' burger
,

die nier. haakt naar den ondergang van de algemeene

vryheid. ....

Schoon de Sonvereiniteit inderdaad by het Volk be»

rust,' zyn 'er echter alfoos zulke groote wanorders ont-

daan , zo dikwyls hetzelve het roer der regeering zelf

heeft willen beftuuien, dat het telkens genoodzaakt is

geweest , deeze zorg wederom te ftelien in handen van

d,e aanzienlykflen; Dus berust het Öpperbeftuur by
de Itaatswyze regeering van de voornaamften des

Volks, of, gelyk Grotius zegt: DeleStorum yprimorum

ex plebe , fummuni imperium. Maar is hun gezag onaf-

Kanglyk^ of erflyk? Is niet het Volk de Committent
van de 'Regenten, even gelyk zy de Committenten zyn

der Cxedeputeerden, die uit hun midden worden afge-

zonden? Heeft het volk, herzy dan dat hetzelve het

recht van hen te benoemen aan zich behouden hebbe

,

hetzy dan, dat het een genoegzaam vertrouwen in hun-

ne 'wyi^heid gefield heeft om dit aan hen over telaaten,

niet de wettige magt om zich tegen provifioneele en

veranderbaare gebruiken te verzetten , die enkel gevoU

gen van deszeis toegeeflykheid zyn? Heeft hetzich ont-

daan van het recht om zyne Regenten te verkiezen 9

of op hun gedrag het oogtehouden^ Voorzeker, neen;

dus blyft de Conftitutie overal Democratisch.

J^ét Lichaam van onzen Staat dus ingericht zynde

kan vatbaar zyn voor de werkingskracht der Democra-

tie' /yopr de beftehdigheid der Aristocratie, en, zodraa

iiien hièt eens kan worden over de bedieningen vaneen'

eenigerr en erflyken Stadhouder, voor de voordeden

der. Eenhoofdigheid, zonder de benaaming te erken-

^en > en zonder vcor de misbruiken van eene derzelve

blóótgefteld te zyn. '

De zaaken hebben een* geheel nieuwen keer gen 0-

iiien. De geest der Natie is verlicht geworden , en

thans zodanig gefteid, dat het volk, wat men ook daar»

tegen mooge doen ^- zohaast de zaaken eenigzinsgewig-

tig'en tevens netehg zyn, altoos zyn' invloed in dezel-

ve zal willen hebben , en derzelver loop beftuuren.

iC^laar kan men wel verzekerd zyn, dat, in dergelyke

gevallen, het verftandigst gedeelte des volks Aioos de
over-



DE NE D E R L A N D S CH E CONSTITUTIE. 2$l

overhand zal hebben? is het niet beter, om denónwe-
derdaanbaaren on onvermydlyken invloed des Volks voor
te komen, dat men, om eens zo te Ipreeken , een on*
derling vergelyk zoeke te trefïeii , en aan hetzelve het
onvervreemdbaar recht van verkiezing vvedergeve?

Elke wettige Conllimtie is gegrond op fundamentee-
wetten. Deeze wetten zyii;_tweetlerlei. De eern:(«

-worden genoemd natuurlyke wetten , omdat dezelve
den voorrang hebben boven alle politieke inftelhngen

,

en voortvloeien uit de oorfpronglyke order der zaa-
menleeving , en omdat zy voor aiie Sraaten gemeen
moeten zyy. De tweede noemt men ingeflelde wet-
ten , omdat dezelve alleen zyn ingericht naardebyzon-
dere gefteltheid van eiken Staat; Zonder de eerste

20U geene burgerhke zaamenleeving kunnen in (land
blyven,- alsdan zou eene voKlrekte rcgeeringloosheid
plaats hebben. Zonder de laatfte zou 'er wel eene Re-
geering over blyven , maar dezelve zou geheel veran-
derd worden; zy zou niet meer de vereischte gedaante
behouden om aan degeenen , die dezelve uitmaaken het
meest mooglyk goed te verfchafFen.

II, Natuurlyke Grondwetten van alle Regeringen*

,, Het behoort ( * ]> tot het wezen van alle Regee-
ringen, hetzy de magt by éénen beruste, hetzy dezel-

ve onder veelen verdeeld zy , een vermogen te bezitten,
hetwelk, zoniet onvirederilaanbaar, ten minde on*
overvvinlyk zy, het welk zich altyd m flaat vinde om
de wederfpaunigen tor gehoorzaamheid te dwingen jea
waarop de losbandigheid nimmer de overhand te

krygen.

„ Het behoort tot het wezen van alle Regeeringen,
dat het leven, de ft^at^ en de eigendommen der Inge-
zetenen veilig zyn onder de hoede der wetten. Derhal-
ven zou eene wee, die mede bragt, daar zullen geene
eigendommen meer plaatshebben ^ alle StaatFgefteltenislen

den bodem inflaao.

„ Het behoort tot het wezen van alle Regeeringen,
dat allen de onderdaauen tot hec opperst rechtgebied

van

(*) Zie Moreau Pligten der Overheden ^ vertaald doir
£lias Luzae, pag/ 14^, 150, 151.
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van de Overheid zelve hunne toevlucht kunnen neement
CU haar de misbruiken, welken zy kan verbeteren en
de wanordens, welke zy verpligt is te herftellen, mee
vcttrouwen onder het oog brengen; Eene wet, der*-

halven , die een volk tot een' louter lyd^lyken ftaat zou
brengen, die alle klagten en vertoogen onherroeplyk

zou affnyden; eene wet, die aan een geheel volkeene

(tilzwygende lydzïiamheid zou voorfchryven , en die de

ongehoorza:^mheid vpu een' wederfpanneling in denzelf*-

den rang zou (tellen met de bede der^ ongelukkigen ,

zou eene der eerste grondwetten van alle burg^rflaateu

fchenden".

III. Ingejldde Grondwetten van de N$derlandfch& .

Republiek,

Onder de inge(lelde wetten zyn eenige, die gefchikt

'zyn naar den' band van vereeniging) andere naar de re*

publikeiiilche conftitutie , andere naar de byzondere

rechten der burgers, en eindelyk andere naarde geil:el4-

heid van het Land.

IV. [Vaoire Befihryving van de. NederlandfcJw Conjlitutie,

Wanneer men het Staat slichaam der Nederlanden

over het algemeen befchouwc ,. is het eene maatlchappy

van verfcheidene Republieken , waarvan elke Republiek

de fouvereine onafhanglyklieid behouden heeft in ailes,

tiat geene betrekking heeft tot degeraeenebelaiige-nvan

het Bondgenootfchap, eu door haare ftëm medewerkt

lil alles, dat decze belangen aangaat. Dus is ieder lid

van het Bondgenootfchap voUlrrekt Vry enonafhanglyk»

voor zo verre het deszelfs inwendige regeering betreft.

]in wat aangaat dpcze inwendige regeerïng', het is van

zov.eel belang voor de veiligheid van het geheel Bond-

cenoOtfchap , dat het Staatsbeftuur van ieder lid van

hetzelve volftrekt republikeinsch zy, dat zo wanneer

een derzclven zich verbeelden mogt zich té kunrien be*

dienen van zyn recht van Souvereinitcit, om die Sq^t-

vereiniteit op te draagen aaneen' enkelen perfoon, het-

z-v onmiddelyk, gelyk zulks het voornemen was van

Gelderland, Vil hec jaar 1674, hetzy middeiyk, door-

man zodanigen perfoon een gezag te geeven , waardoor

hy geheel meester wierd van de wetgeevende magt; men

ri^rbehceft te twyfelen of de andere Bondgenooten zou-'

dm
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den uit aailmerking vati het gevaar , waaraan deeze

Verandering hunne eigene vryheid zon blootltelkn , \ut

recht hebben van zich daartegen te verzetten.

Ook vind men , de pohtieke conilitutie t^an elke

provincie op zichzelve met oplettendheid befchouwen-

de , veele zaaken , die in den grond eene treffende

overeenkomst met elkanderenebben, fchoon derzelver

uiterlyke gedaante eenigzins verfcheiden is. Men

ziet overal de Souvereine magt onmiddelyk van het

volk voortvloeijen, fchoon derzelver uitvoering berust

by de Voornaamften, in Staats -Collegicn byëen ver-

gaderd. Dus vertoont het Nederlandsch Gemeenebest

fan alk kanten eene Democratifche Conjiitutie , die op

eene min of meer ^ristocratifche wyze Hjiuurd word^

Wy zeggen, op eene min of meer Aristocratifche vvy-

ze, om aan te toonen, dat de afhanglykheid derPro-

vinciaale Regenten van het volk , van waar al hun

gezag voortvloeit, meer of minder groot «is, naar de

afzonderlyke regeeriogsform van elke Provincie. De
Stadhouder is niets meer dan een Staatsdienaar , eeu

weinig meer verheven dan de anderen , maar wieii^

afhanglykheid eveneens tot het Volk opklimt. Men
kan aan de Edelen in het algemeen geen ander voor-

recht toekennen, dan alleen dit , hetwelk in zichzelf

luisterryk genoeg is , dac zy beter dan anderen de

rechten der zuivere Democratie hebben weeten tebe-

waaren , door zich een' vryër* toegang tot de Staats-

vergaderingen voor te behouden , in welke zy echter

geeue Aristocratie kunnen uitmaaken , dewyl zy niet

allen daarin worden toegelaten. Deeze befchryving

onderfcheid de Nederlandfche Conftitutie van de vol-

flrekte Volksregeeringeu , waarin het volk gezaament.

lyk het oppergezag in handen heeft en uitoefent, ge.

lyk in eenige Cancons van Zvvitferland , en van de

Aristocratiiche Reo;eering , waarin de Edelen alleen

recht tot de regcering hebben , gelyk te Venetiën en

te Genua , en eindelyk van de Eenhoofdige gemeng-

de Regeering waarin kracht aan de wetten tegeeven,

oorlog te voeren , en vreede te maaken aan een' en-

kelen pcrfoon ftaat, gelyk in Engeland.

Dus behoeft de algemeene wil, die het algemeen op*

pcrgezng uitmaakt, hier maar ééa' weg in te flaan,

om
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om zyne werking ten uitvoer te brengen ; terwyl in

Scaaten daar de aandryvinu van een' Alleenheerlcher
moet voortkomen, dezelve daartoe twee wegen moet
volgen.

Kan 'er wel een enkelvoudiger, geregelder en een»
ftemmiger Staatbefluur worden uitgedacht?

Daar de Republiek overal, tot zeifsin deverfcheiden

ledenvan eene zelfde Provincie, een Bondgenootlchap
vertoont , waar van elk lid min of meer naamv aan de
anderen verknogt is , en min of meer deel heeft aan de
Souvereinitcit ; volgt hier uit, dat het volk altoos on-
middelyk onder het oog van den Souverein is, en dat

dus de publieke orde en de goede zeden gemaklyker
kunnen gehandhaafd worden, Dtezc Repub lik einiche

verdeolingin een Staatslichaam, welke door den band
van vereeniging nog meer gefterkt wordt, met opzicht

toe de buitenlandlche verdeediging , heeft aan een*

voórncamen Staatsdienaar van eene groote en vrymagti-

ge Monarchie (*) zó zeer behaagd, dat hy geen an-

der middel heeft uitgedacht dan dezelve geheel over te

neemen, om de wanorders van één eenig publiek gezag
in een' al te uitgeftrekten Staat te maatigen.

Schoon het Volk aflland gedaan heeft van het recht

van de Regeeringszaaken waar te neemen en uit te voe-
ren , heeft het echter aan zich gehouden aan zyne me-
deburgers alle zyns bedunkens nuttige bedenkingen voor
te ftellen door middel van de fpraak en de drukpers,
en aan zyne Overheden door middel van Memoriën

,

Adresfen en Requesten.

Het volk nu , uit hoofde van dit gewigtig recht 'm

het geval gefield zynde van invloed te hebben op de
publieke zaaken, en deeze invloed niet van nut kun-
nende zyn, tenzy het zichzelflicht verfchaffe in de pu-

blieke zaaken, en het dit licht niet kunnende verkry-

gen dan door middel van vry te moogen fpreeken en

fchryven, moet deeze vryheid geëerbiedigd en gehand-

haafd worden als eenderwezentlykftegronüfteunen van

de Nederlandfche Conltitutie.

Opdat echter deeze vryheid niet tottoomlaosheidzou
over-

(,*) Zie Conjiderations fur Ie gouvernement ds Francs

par k Marquis d\ir'^enfofim •
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overflaan, is 'er eene andere wet , volgens welke ieder-

een gerechiigd is zyne toevlucht te neenien tot de be-
fcherniing en de rechtvaardiggeid der wetten te^en al-

.lerhande beleedigingen en verongelykingen , welke men
hem aandoet of zoekt aan te doen. ; ,

Niemand is verpligt zich hier aan belastingen of aan
wetten te onderwerpen , dan na aan dezelve zyne roe-

(lemming gegeven te hebben, hetzy dan in eigen' per-

foon, ot door Reprefentanten of Gevolmagtigden ; om
dat onder ons de wetten eigen tlyk niets anders zyn dan
de verflandige wil van alleden ingezetenen; en dewyl
de gelykheid behoort tot het wezen van onze Conftitu-

tie, mag niét één mensch, of niet ééne klasfe van in«

gezetenen onderworpen worden aan zwaarder las-

ten en wetten dan de overige leden der zaamen-
leeviHg» ( * )

Naardien niet één andere Staat, uit hoofde van de
noodzaaklykheid van zyne dyken, dam'men,(luizen en an-
dere waterwerken, en tevens eene genoegzaamezeemagc
te onderhouden . zo zeer moet beducht zyn voor een ver-
keerd, of verkwistend beftuurder geldmiddelen, heefc

het volk het recht van alle onnuttige ofgevaarlyke be-
dieningen te doen beperken , ver^anderen , of vernietigen,

onmooglyk kunnen vervreemden, (f)
Een volk , dat waarlyk republikeinsch, dat is , vo/gens

recht en in de daad , vry is , moet geregeerd worden ,'of

door zichzelf, of door zyne Reprefentanten; maar,
opdat deeze Reprefentanten zich niet ta veel gezag zou-
den aanmaatigen, moeten zy afhanglyk zyn van het
volk , zodanig dat hetzelve hen, wanneer zulks noo-
dig is, kan afdanken; en de verkiezingen op bepaalde
en ongeregelde tyden zyn best gefchikc, zowel voor
de goede orde en de algemeene rust , als om de per-
foonen, die in het bewind gefield zyn, in behoorlyk
omzag te houden. 1

Hoe grooter het getal is dergeenen, die invloed heb-
ben op het Staatsbeftuur, hetzy dan als Gecommit-
teerden, of als Committenten , hoe meerelkinwooner
in het geval is , om het algemeen welzyn als zyn eigen

aaa

C*) Zielvan SlitiEeL /. r^Qt reden, H, xïv, xv.
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aan te merkeu en hoe grooter gevolglyk het Patriotis*

mus, de ziel van atle Republikeinfche Regeeringen

^

feyn moet. Dus flaat het eiken burger niet alleen vry
God te dienen, op welke wyze hy zulks goedvind^
20 dielleehts ziet nadeelig is voor de algemeene rust;

maar hy heeft daarby nog het recht, zo zyne gevoe-
lens hem zulks niet beletten, otH de naauwfte ver-

bindtenisfen aan te gaan met lieden van den talryk-

ilen godsdienst des Lands, en de wapenen te voe-
ren ter verdeedjging van het Vaderland, om zo-

wel als deezen naar allen de voorrechten van hetzelve

te ftaan.

De kleine bedieningen, die thans veelal voorwei^-

pen van afgunst en benyding zyn , moeten , om
aaufpooringen tot nayver en goede zeden ;'te zyn,
opgedragen worden aan Burgers van een braaf ge-

drag, of aan zulken die het Vaderland ter zee of td

land ten dienst gêftaan hebben , en, by gelyke verdien-

llen^ behooren de inboorlingen aan de vreemdelingetf

te worden voorgetrokken,

VI. Over den /IdeU

In tène Vrye Republiek moeten de ampten en waer-

digheden alleen opgedragen worden aan lieden van be-

kende verdienden , en niemand heeft op dezelven eenig

üitfluitend recht uit hoofde van zyne geboorte. (Zie

hier boven bladz^ 178).

Alle dienstbaarheid van eene afzonderlyke klasfe van
menfchen is flrydïg met de gronddellingen van eene

vrye Republiek.

De goederen, die de natuur voor alle menfchen ge-

meen gefield heeft, gelyk de visfchen, de vogelen, enl

het wild gedferte, zyn het eigencom van alJe ingezete-

nen zofider ondrrfcheid. Alle uitz'^nderlyke vryheid

van jaagen of visfchen is onbtftaanbaar met de billyk-

heid , en de gelykheid.

Het is eene zeer wyze en noodzaaklyïce Staatkunde,

geene buitenlandfche familiën toe te laaten tot de eer

en rang, die alleen aan deoorfpronglykeNederlandfche

Edelen toebehooren. (Zie hierboven bladz. ï45-i5«

153O

S\l. Om
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VII. Over het Stadhouderfchapé

Ceen ingezeten is boven de wetten verheven. Hoe
gtoot ^fyn gez^g ook liioogezyn^ is hy echter verant"

Woordhig fchuldigaan degeenen,vanwelken hy zy ne com^
misfie ontfaingen heeft en drafbaar, wanneer hyzkh aan

verraad, övertreeding of pligtverzuipi Ichuldig maakt.

Het tegenwoordig Stadhouderfchap is niet^ meer , eu

kan niet' meer- zyn hetgeen het was vóór de omwente-
ling; het moet tegenwx)ordig een afzonderlyk ampt zyn ^

ftrekkende om de conftitüëerende leden van den Staac

in éène béhoorlyke evenredigheid te houden, zonder

Eelf e^n deel der algenieene Cbnditutie uic te maaken«^

Het gelykt eenigziiis naar het Gemeensmanfchap (71*?-.

èunatus") der Romeinen , naar het Volksopzienderfchap

Cy-cpdfuM) der Laced^moniëfs en naar den Raad vart

Tienen der Venetiaanen ; maar gelyk deez^n loopt het

«eer ligt gevaar van tot dwinglandy over te flaan ; en

2odraa het maar een weinig te veel magt krygt is het

in ftaat om alles omverre te werpen*
Naardien dit ampt eene bloote commisfie oïgedemAn^

deerde funClie is, is het volftrekt noodzaaklyk, dat det-

zelver bedieningen wel en naauwkeurig bepaald wordeii

door duidelyke'^en ftellige inifrui^iën gefchikt naat de

gefteltheid der Provinciën en der omflandigheden» (Ziê

verder hierboven bl. 84—109. 135—144).

Vlir. Nationaale Militie*

,

Daar de töeftand van het Land vereischt, dathetzet*

ve met de minst mooglyke kosten verdeedigd worde ^
en daar de Republikeinfche Regeeringsform nog daar-
enboven vordert, dat deeze verdeediging voornaamlyk
lafhange van de iuwoonders , is het om deeze redenen
.een grondregel, dat zy allen ingefchreven moeten zyn
in krygscompagniën , en dat zy dus eene magt uitüiaa-

lien, welke in "(laat is om de loontrekkende troupen ti

önderfteunen tegen de uitwendige vyanden, én om die

te kunnen beteugelen in geval van inwendige dwinglan*
dy, (Zie verder hier boven bladz* 152—-155 ),

IX, Frjheid in den Koophandel,

l^aardienhet Land niet kan bloeijen ^m doornyve^
R heidi
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Iieid, koophandel, fcheepvaiart, en volkplantingen,
heeft het volk recht om te eifchen, dat het belang van
cleeze bronnen van zyne welvaart gehandhaafd wordea
uit de belastingen , welke het ten dien einde opbrengt,
(Zie verder hierboven bladz, 20—23 )•

Alle monopoliën zyn haatelyk , en ftrydig tegen de
belangens van een volk , dat eiikel beftaat door nyver-

héid en vryheid, (Zie hier boven bladz, 4jj'«1^214

X, 'Burgerlyk^ yryheU. ' ^' ^^ •] ,

Daar behoort eene gevoeglyke afzondering plaats te

hebben tuslchen de wetgeevende^ gerechcelyke en uit*

voerende magt. ( Zie hier boven p. i97-''207.

Het recht van door zyne eigen competente rechters

geoordeeld te worden, en voor geene vreemde recht-

bank beroeplyk te zyn is een wezentlyk voorrecht van
4ie Nederlandfche ConlHtutie; dit recht llrekt ten grond-
(teun ^n hetgeen onze voorouders zo wysalsvoorzichr
lig hadden ingefteld, te weeten, dat ieder van zyne
evenknie , dat is , van zyns gelyken moet geoordeeld
worden. Niemand dan de vSoldaaten en Matroozea van
Jiet i^and is onderworpen aan een' Krygj'raad,en zulks
3iog maar alleen in gevallen den land ^ of zee-dienst be*
tj:eiFende ; in alle anderen ftaau 'A^ ouder den burger»
iykeq rechter,

Gefluit'

Hetgeen wy tot hiertoe voorgefteld hebben is flechts

de grondflag van ons voorgefteld gebouw, Hoe uitge-

itrekter deeze grondflag is , hoe vaster en onwrikbaar*

tier hetzelve worden moet, In de volgende verhande-

ling zullen wy het gebouw zelf hooger ophaalen door
(ie gelegde grondfl:eliingen op de byzondere Provinciën
toepasfolyk te maaken; en in de derde verhandeling zul-

Jen wy , om alle bederf voor^ te komen , hetzelve met
^e noedige verwen en verfierfelen dekken en opfieren,

^oor het affchetfen van de i\ationaale onderrichting,

of van de zeden , die de onderfcheidende kentekenen
ïnoeten 3yn van eene Natie , welke haare vryheid daa-

ddyk bezit, en dezelve tracht te behouden.
Uit gedaan zynde, zullen wy nog flechts een ontwerp

vaa Vm S(aat^|ebQUW geichc:st hebban; Om een voU
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komen zaamenftel der Nationaale wetgeeving uit te

maaken , zou hier by nog een wetboek van civiele en

crimineele wetten gevoegd moeten worden. Men heefc

reecjs uit eenige kleine fchetfen over dit onderwerp i«

het licht gekomen , gezien , hoe veel men verwachten

mag van de vaderlandsliefde en van het doorzicht vau
onze Rechtsgeleerden,

KINDE VAN HET EERSTE DEEL»

BERICHT.
Dewyl het formaat van óeeze uitgaaf ons genood-

zaakt heeft den inhoud der voornaamfte zaaken , die ia
de voorige op den kant gefteld was , boven de afdeelin*

gen te piaatfen , hebben wy de fchikking en het getal

der Hoofdftukken moeten veranderen. Schoon deezd
jjiieuwe inrichting niet zo wiskonftig mogt zyn,durven wy
echter hoopen, dat dezelve daarom de Leezersniet oa-
aangenaam weezen zal. En fchoon 'er eenige verande-
ring in de aanwyzing der voornaamfcs zaaken van deeze
uitgaaf plaats heeft, moet men zich echter niet verbeel-

deHs» dat deeze meerder zaaken in zich bevat dan de
VQorèaande , naardien het tegendeel uit beider vergely-
king Ttuidelyk blyken zal. Wyhebben uit óeeze uitgaaf

flcchts eenige onnoodige herhaalingen uitgelaten , eeni-

ge (tukken verplaatst , en hier en daar denflyl van ee»
iiigen dereerfte bladeren een weinig veranderd, terwyl
misfchien de mindere cierlykheid doch grootere oor-
fpronglykheid van denzelven in de eerfte uitgaafaan an-
deren meerder zal behaagen. Eindelyk zalmen in dee-
ze tweede uitgaaf niets meer vinden daneenige weini-
ge byvoegfelen, welken de uitgeeverafzonderiyk heefc
doen drukken om die aan de bezitters van de eerltc

uitgaaf fraju uit te dcelen.
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